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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Пфшощ 97, м  Km, 03115, т&л. (044)424-30-06, факс 1044) 424-34-16, 
E-maiL doc.srdc@Mtài.gov.ua Код Є/ІРПОУ37395418
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Вікторії
e-mail : foi+request-75 65 5 -a77af43 6 
@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді на 
інформаційний запит

Пані Вікторіє!

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно 
до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто 
Ваш інформаційний запит від 18.09.2020 (наш вхід. № 107-167 (з) від 18.09.2020) 
та надаємо запитувану інформацію в додатку.

Додатки: 1. Копія кошторису на 2020 рік по гімназії «Академія» на 2 арк. в 
1 прим.
2. Копія розрахунку до кошторису на 2020 рік по гімназії «Академія» на 1 арк. в 
1 прим.
3. Копії клопотань від адміністрації гімназії «Академія» на 4 арк. в 1 прим.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57 (у редакцГі наказу 
Міністерства фінансів Укратни від 04 
фудня 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі 
І риацять оев ‘ять мільйонів 
шістсот сорок вісім тисяч триста 
тридцять два гривні 00 копІйок(39 
Ш  332,00 грн.)
ісума еішвани і̂ цифранди)------------------

В. о. начальника управління 
освіти, молоді та спорту 

ської районної в місті 
вної адмІністращУ

КОШТОРИС
на 2020 рік 

25805704 Пмназія "Академія"
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетноТ установи) 

М .КИЇВ

Вид бюджету Місцевий,
(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 Гімназія “Академія",

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________

(код та назва профамної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видаткі в та кредитування місцевих бюджетів) 4711020
4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком. 

пі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ),

Найменування
Код

Усього на рік
РАЗОМ

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖ ЕННЯ - усього X 6 238 000,00 39 648 332,00

Надходження коштів із загального фонду бю дж ^ X 33 410 332,00 X 33 410 332,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X б 238 000,00 6 238 000,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X

(розписати за підгрупами)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)
інші надходження, у тому числі: X 82 400,00 82 400,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 82 400,00 82 400,00

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання) X 6 238 000,00 6 238 000,00

Фінансування за активними операи/ями 600000 X 6 238 000,00 6 238 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів 602000 X 6 238 000,00 6 238 000,00

Кошти, що передаються із загального фонду до б тджету 
розвитку (спеціального фонду) 602400 X 6 238 000,00 6 238 000,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, 
класифікації кредитування бюджету)

X

X *• •*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ 
КРЕДИТІВ-усього

X 33 410 332,00 6 238 000,00 39 648 332,00

Поточні видатки 2000 33 410 332,00 33 410 332,00
Оплата праці 2110 21287400,00 21287400,00

Заробітна плата 2111 21 287 400,00 21 287 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Наражування на оплату праці 2120 4 Ш  432,00 4 683432,00
Використання товарів 1 послуг 2200 7439 500,00 7439 500,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 591 700,00 1 591 700,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 65 700,00 65 700,00
Продукти харчування 2230 2 060 800,00 2 060 800,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 538 100,00 1 538 100,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Опітата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2 182 300,00 2 182 300,00

Оплата теплопостачання 2271 1 661 200,00 1 661 200,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 67 900,00 67 900,00
Оплата елеіароенергії 2273 413 100,00 413 100,00



Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоноа'їв та інших комунальних послуг 2275 40 100,00 40 100,00
Оплата енергосервісу 2276

Дослідження і розробки, окремі заходи по реаіЛзації 
державних (регіональних) програм 2280 900,00 900,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізацій 
державних (регіональних) профам 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 900,00 900,00

Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420

Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 2630

Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730

Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 6 238 000,00 6 238 000,00

Придбання основного капіталу 3100 8 238 000,00 8 238 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110 1 238 000,00 1 238 000,00
Капгтальне будівництво (придбання) 3120

Каппсільне будівництво (придбання) житла 3121
Каппипьне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122

ІСапітальний ремонт 3130 5 ООО 000,00 5 ООО 000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 5 ООО 000,00 5 ООО 000,00

Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація Інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історІГ та архітектури 3143

Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160

Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління 
Інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110

АЛ і і
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

Ч ІП
4112

Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210

Нерозподілені видатки 9000

г аловний бухгалтер
'̂ ^пис) (ініціали і прізвище)

Т.К. Бондарчук

(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)
М.П.***
* Виноску виключено
"  Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього”.
*** Заповнюється розпорадниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо 
встановлені призначення у державному бюджеті.



Розрахунок до кошторису на 2020 рік

37498S36 У правління освіти,молоді та  спорту С вятош инської районної в місті Києві держ авної адміністрації
(код та назва бюджетної установи)

С вятош инський район міста К иєва
(найменування міста, району, області)

КПКВ 4711020 Н адання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 
дош кільними підрозділами (відділеннями, групами))

Гімназія "А кадемія"

КЕКВ Найменування Сума (грн.)

2110 "Оплата праці"
2111 "Заробітна плата" 21 287 400
2120 "Нарахування на оплату праці" 4 683 432

2210
"Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар"
Малоцінні та швидкозношувані предмети 1 591 700

2220 
"Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали"
Придбання медикаментів 65 700

2230
"Продукти харчування"

Продукти харчування
2 060 800

2240
"Оплата послуг (крім 

комунальних)"
Оплата послуг 1 538 100

2271 "Оплата теплопостачання" 1 661 200

2270 "Оплата комунальних
2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" 67 900
2273 "Оплата електроенергії" 413 100

послуг та енергоносіїв"
2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг" 40 100

2282
"Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 

заходів розвитку"

"Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку"

900

Всього на рік загальний фонд 33 410 332
Спеціальний фонд

3110 "Придбання обладнання 
і предметів довгострокового 

користування"

П р и д б а н н я  о б л а д н а н н я  і п р е д м е т ів  
д о в г о с т р о к о в о го  к о р и сту в а н н я

1 238 ООО

3132
"Капітальний ремонт інших 

об'єктів"
"Капітальний ремонт інших об'єктів" 5 ООО ООО

Всього на рік спеціальний фонд 6 238 ООО

Разом по кошторису 39 648 332

Головний бухгалтер T. K. Бондарчук



УКРАЇНА
СВЯТОШИНСЬКА В МІСТІ КИЄВІ РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГІМНАЗІЯ “АКАДЕМІЯ” 
вул. Феодори Пушиної, 4,м. Київ, 03115, тел. (044)450-02-14, факс: (044)450-02-14, 

е-таіі: g academy(â)Mkr.net, код ЄДРПОУ 37498536

Начальнику управління освіти,
молод

та спорту Святошинської районно 
в місті Києві державної адміністрації

Ю.Сукеннікову

Станом на 01.09.2020 р. в гімназії «Академія» введено новий режим роботи ( 2 
зміни). Виникла необхідність у додатковому вологому прибиранні та дезобробці 
приміщень 4-х класів та ГПД ( всього 8 приміщень загальною площею 500м2) 
перед початком роботи 2-ї зміни.

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас виділити гімназії на 2020-2021 
навчальний рік додаткову с ганку прибиральниці службових приміщень.

Д и р ^ р

Вию

С.ПЕТРАШЕНКО

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
свя то ш и н с ь ко ї РАЙОННОЇ 

в М іа і  КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ -уіМІНІСТРАЦІЇ



УКРАЇНА
СЬКА В МІСТІ КИЄВІ РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГІМНАЗІЯ “АКАДЕМІЯ”
Пушиної, 4, м. Київ, 03115, тел. (044)450-02-14, факс: (044)450-02-14, 

е-таіі: s  academy(â)Mkr,net, код ЄДРПОУ 37498536

В.О.Начальника управління освіти, молод 
та спорту Святошинської районно 

в місті Києві державної адміністрації
І.КОВАЛЕНКО

КЛОПОТАННЯ

Просимо Вас включити в бюджет на 2020 рік кошти на ремонтні роботи в 
приміщеннях майбутніх перших класів гімназії «Академія», а саме:

1 .Заміна лінолеуму -  180 м2;
2.Заміна освітлення і ремонт стелі (180 м2);
3. Капітальний ремонт двох туалетних кімнат;
4. Ремонт та фарбування фасаду -  2650м2.

А р



p
УКРАЇНА

НСЬКА В МІСТІ КИЄВІ РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ГІМНАЗІЯ “АКАДЕМІЯ”

'И Пушиної, 4, м. Київ, 03115, тел. (044)450-02-14, факс: (044)450-02-14, 
е-таіі: g academv(cùukr.neU код ЄДРПОУ 37498536

В.О.Начальника управління освіти, молоді 
та спорту Святошинської районної 

в місті Києві державної адміністрації
І.КОВАЛЕНКО

ДОПОВІДНА

Довожу до Вашого відома , що для переходу роботи харчоблоку гімназії до 
системи мультипрофільного харчування необхідно придбати технологічне 
обладнання, а саме:
1. Шафа духова -  2шт.
2. Пароконвектомат -  1шт.
3. Марміти (для різних блюд) -  5 шт.
4. Протирочна машина для овочів -  1шт.
5. Сковорода електрична -  шт.
6. Вітрина для салатів -  1шт.

Викон 
Тел.

С.ПЕТРАШ ЕШ О



ш
УКРАЇНА

____ ж v^^wrii^bKA В МІСТІ КИЄВІ РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГІМНАЗІЯ “АКАДЕМІЯ” 

вул. Феодори Пушиної, 4, м. Київ, 03115, тел. (044)450-02-14, факс: (044)450-02-14, 
е-таіі: g academy&)Mkr.Het, код ЄДРПОУ 37498536

В.О.Начальника управління освіти, молоді 
та спорту Святошинської районної 

в місті Києві державної адміністрації
І.КОВАЛЕНКО

Довожу до Вашого відома , що на території гімназії «Академія» дуже велика 
кількість дерев ( дуби та сосни ) із сухим гіллям. Ситуація небезпечна тому, що це 
гілля знаходиться над дитячими майданчиками та пішохідними доріжками і будь 
якої миті, при сильному поривчастому вітрі можуть статися випадки травмування.

Просимо Вашої допомоги у вирішенні питання якнайшвидшого зрізання 
сухого гілля на території гімназії «Академія».

В.О.директора гімназії «А

Виконавець: Надашкевич 
Тел. 409-25-34

О.НАДАШКЕВИЧ

■fo.......... Л о


