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Про розгляд
iнформацiйного звернення

Шановна панi Катерино!

щепартамент освiти i науки Запорiзькот мiськоi рапи розгJIянувши Ваш 1"фо_

рмацiйнийЬапит щодо забезпечення господарських потреб знвок J\b110 повiдом-

ляс наступне.
ВЙповiдно до п.6 ст.25 ЗаконУ Украihи <Про ocBiTy> засновник зобов'язаний

забезпечити утримання та розвиток матерi€lльно-технiчноI бази заснованого ним за-

клаДу освiти-на piBHi, до.rЬr""ому дJIя виконанЕя вимог стандартiв освiти та лiцен-

зiйнйх умов. Вiдповiдно до ст.79цього Закотry джерелами фiнансування суб'ектiв

ocBiTHbbi дiяльностi можуть бути i добровiльнi внески у виглядi коштiв, матерiапь-

них цiнностей, нематерiапьних активiв, одержаних вiд пiдприемств, ycTElHoB, орга-

нiзацiй, фiзичних осiб.

,Щиректором ЗНВОк J\b110 надава.гrась iнформацiя дя формування бюджеry

на2020 piK (Щодаток 1").

Вiдповiдно кошторису та розрахунку до нього на 2020 piK (додаток 2) були

видiленi кошти ,u,rр"дбч"й" канцтоварiв, миючих, дезiнфiкуючих засобiв, госпо-

дарських ToBapiB тощо.
Вiдповiдzlльна особа за розгJIяд iнформацiйного запитУ ,Щерев'яНко ВалеНтина

степанiвна, головний спецiагliст територiагlьного вiддiлу освiти Комунарського

району департаменry освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради, 2397|69,^ 
Нчдану вiдповiдь ви маете право оскаржити вiдповiдно до ст.23 Закону Ук-

раihИ кПрО достуП до публiчноI iнформацii>>.

,Що вiдповiдi на запит додаеться :

- додаток 1;

- додаток 2.

Щиректор департаменту

flерев'янко, 2З9'7l 69
Коваленко, 2з97 | |9
Кривонiс, 708 69 7З
Коробейников, 708 69 73

гр. Катерина
foi+request-'75202-

С.Ю. Романчук
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