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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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на№ від

Про надання відповіді на 
інформаційний запит

Вікторії
e-mail : foi+request-75 975-1 а8377с9 
@dostup.pravda.com.ua

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 24.09.2020 (наш вхід. № 107-172 (з) від 24.09.2020) 
та надаємо інформацію в додатку.

Додатки: 1. Копія кошторису на 2020 рік по закладу загальної середньої освіти 
№ 200 на 2 арк. в 1 прим.
2. Копія розрахунку до кошторису на 2020 рік по закладу загальної середньої 
освіти № 200 на 1 арк. в 1 прим.
3. Копії клопотань від адміністрації закладу загальної середньої освіти № 200 на 
5 арк. в 1 прим.

З повагою 

Заступник голови Наталя ПАЗЕНКО

(Г-.-

о о

Олексій Сукенніков 
■^■Юлія Медведчук 403 32 96



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 04 
грудня 2015poKyN1118)

Затверджений у сумі 
чорок чотири миіьиона чотириста 
дев'яносто сім тисяч вісімсот 
сімдесят вісім гривень 00 копійок(44
497878.00 грн.) 
icyiua игіииами і цифрумй^

В. о. начальниіа управління 
освіти, молоді т а  спорту 

^шинськоїрайонної в м істі 
Г адміністрації

КОШТОРИС
на 2020 рік 

22878S13 Спеціалізована школа №200___
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Вид бюджету Місцевий,

____________м.Київ___________
(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бкаджету 47 Спеціалізована школа №200,___________________

код та назва профамноТ класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________

(код та назва профамноТ класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікацГГ 
видатків та кредитування місцевих бюджетів) 4711020
4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом пои школіУ спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ).

Найменування
Код

Усього на рік
РАЗОМ

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - У С Ь О Г О X 40 629 298.00 3 868 580.00 44 497 878,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 40 629 298,00 X 40 629 298,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X 3 868 580,00 3 868 580,00

надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 648 580,00 648 580,00

(розписати за підфупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно 3 Тх основною діяльністю 25010100 X 194 000,00 194 000,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 454 580,00 454 580,00

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)
ІНШІ надходження, у  том у числі: X 41 200,00 41 200,00

ІНШІ доходи (розписати за кодами класифікащі доходів бюджету)
X 41 200,00 41 200,00

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання) X 3 220 000,00 3 220 000,00

Фінансування за активними операціями 600000 X 3 220 000,00 3 220 000,00
Зміни обсягів готівкових коштів 602000 X 3 220 000,00 3 220 000,00

Кошти, шр передаються із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 602400 X 3 220 000,00 3 220 000,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмноТ класифікаф видатків т а  кредитування бюджету, 
класифікації кредитування бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ 
КРЕДИТІВ - усього

X 40 629 298,00 3 868 580,00 44 497 878,00

Поточні видатки 2000 40 629 298,00 648 580,00 41 277 878,00
Оплата праці 2110 25 768 800,00 25 768 800,00

Заробітна плата 2111 25 768 800,00 25 768 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Нарахування на оплату праці 2120 5 669 298,00 5 669298,00
Використання товарів і послуг 2200 9 191 200,00 600 500,00 9 791 700,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 802 500,00 56 600,00 1 859 100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 74 400,00 74 400,00
Продуюи харчування 2230 2 359 000,00 167 900,00 2 526 900,00
Оплата послуг (крім ко«^нальних) 2240 1 741 800,00 177 400,00 1 919 200,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 3 212 400,00 183 700,00 3 396 100,00



Оплата теплопостачання 2271 2 325 900,00 96 700,00 2 422 600,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 70 800,00 6 400,00 77 200,00
Оплата електроенергП 2273 770 300,00 80 600,00 850 900,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 45 400,00 45 400,00
Оплата енергосервісу 2276

Досл ідження 1 розробки, окрем і заходи  по реал ізац ії 
державних (регіональних) програм 2280 1100,00 14 900,00 16 000,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 100,00 14 900,00 16 000,00

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

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

Інші поточні видатки 2800 48 080,00 48 080,00
ІСапітальні видатки 3000 3 220 000,00 3 220 000,00

Придбання основного капіталу 3100 3 220 000,00 3 220 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110 1 220 000,00 1 220 000,00
Капітальне буд івництво (придбання) 3120

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) Інших об'єктів 3122

Капітальний ремонт 3130 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капггальний ремонт інших об'єктів 3132 2 ООО 000,00 2 ООО 000,00

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

О ворення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160

Капітальн і 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 внутріш ніх кредитів 4110

Надання кредитів органам державного управління інших 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

г оловний бухгалтер

ірізвище) Ч  >

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



Розрахунок до кошторису на 2020 рік

37498536 Управління освіти С вятош ннської районної в місті Києві державної адміністрації 
(код та назва бюджетної установи)

Святош инський район міста Києва
(найменування міста, району, області)

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

Спеціалізований заклад загальної середньої освіти №  200 

Загальний фонд
КЕІ<В Нашіенувшшя Сума (гри.)

2110 "Оплата праці"
2111 "Заробітна плата" 25 768 800
2120 "Нарахування на оплату праці" 5 669 298

2210
"Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар"
Малоцінні та швидкозношувані предмети 1 802 500

2220 
"Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали"
Придбання медикаментів 74 400

2230
"Продукти харчування"

Продукти харчування
2 359 ООО

2240
"Оплата послуг (крім 

комунальних)"
Оплата послуг 1 741 800

2271 "Оплата теплопостачання" 2 325 900

2270 "Оплата комунальних
2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" 70 800
2273 "Оплата електроенергії" 770 300

послуг та енергоносіїв"
2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших 
комунальних послуг" 45 400

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"

1 100

Всього на рік загальний фонд 40 629 298
Спеціальний фонд

2210
"Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар"
Малоцінні та швидкозношувані предмети 56 600

2230 "Продукти харчування"
Продукти харчування 167 900

2240 "Оплата послуг (крім 
комунальних)"

Оплата послуг 177 400

2270 "Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв"

2271 "Оплата теплопостачання" 96 700
2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" 6 400
2273 "Оплата електроенергії" 80 600

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"

14 900

2800 "Інші поточні видатки" Інші поточні видатки 48 080

3110 "Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування"

П р и д б ан н я  о б л ад н ан н я  і п ред м етів  
д о в го стр о к о в о го  кор и сту в ан н я

1 220 ООО

3132
"Капітальний ремонт інших 

об'єктів"
"Капітальний ремонт інших об'єктів" 2 ООО ООО

Всього на рік спеціальний фонд 3 868 580

Разом по кошторису 1 44 497 878

Головний бухгалтер T. K. Бондарчук
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Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація 
Спеціалізована школа № 200 

загальноосвітній навчальний заклад 1-Ш ступеня 
з поглибленим вивченням іноземних мов міста Києва 

імені Василя Стуса

1 0 . 0 2 . 2 0 2 0  р о ї ^ №

В.о. начальника управління 
освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
Коваленко /./.

К л о п о т а н н я

Адміністрація ЗЗСО № 200 повідомляє, що заклад має потребу в установці 
двох відеокамер.

Одна була вкладена весною 2017 року, про що є відповідні документи.
Друга була знята під час проведення ремонтних робіт по термосонації закладу 

і знаходиться у заступника директора з господ^чих питань.

Директор ппсоли
; ••

• . 5 --v 1 Т.М. Александрова

у / d i  л о



УКРАЇНА
їятошинська районна в м. Києві державна адміністрація 

Спеціалізована школа№ 200 
загальноосвітній навчальний заклад 1-Ш стуненя 

з поглибленим вивченням іноземних мов міста Києва 
імені Василя Стуса

.com

10.02.2020 року №

В.о. начальника управління 
освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
Коваленко /./.

К л о п о т а н н я

Адміністрація ЗЗСО № 200 повідомляє, що заклад має поіребу в придбанні 
контейнерів для сміття в кількості З ппуки.

Просимо Вас сприяти у придбанні вищевказаного обладнання.

Директор школи Т.М. Александрова
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вятошвнська районна в  м. Києві державна адміністрація 
Спеціалізована школа № 200 

загальноосвітній навчальний заклад 1-Ш ступеня 
з поглибленим вивченням іноземних мов міста Києва 

імені Василя Стуса

1 0 . 0 2 . 2 0 2 0  р о ї ^ № _ ^

В.о. начальника управління 
освіти, молоді та спорту 
Святопшнської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
Коваленко LL

К л о п о т а н н я

Адміністрація ЗЗСО № 200 повідомляє, що заклад має потребу в придбанні 
наступного спортивного обладнання:

Х2П/П Назва обладнання
1. М’яч баскетбольний -1 0  шт.
2. М’яч волейбольний — 20 шт.
3. М’яч футбольним - 20 шт.
4. Сітка для гри в волейбол -  2 шт.
5. Скакалки -1 0  шт.
6. Футбольна фішка (конус) -  20 шт.

Просимо Вас сприяти у придбанні вищевказаного обладнання.

V.'.'Ü

О'-' ч -V- 
• \

Директор школи Т.М. Алєксандрова
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»ганнська районна в м. Квеві державна адмініетрація 
Спеціалізована школа JCs 200 

Англьноосвітній нш’іальний заклад І-Ш ступеня 
оглвбленнм вмвчемнмм іноземняг мов міста Києва 

імені Васнля Стуса

1 0 . 0 2 . 2 0 2 0  p o î Q r

В.о. начальника уїфавління 
освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
Коваленко 1.1.

Адміністрація ЗЗСО № 200 пові.цомляє, що на території закладу знаходиться 
дуб, який заражений паросткшіш омєїш, що потр^ує санітарної обрізки.

Директор ппсоли Т.М. Александрова
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УКРАЇНА
Святошинська районна в м. Києві державна адміністраціа 

Спеціалізована школа № 200 
загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступеня 

з поглибленим вивченням іноземних мов міста Києва 
імені Василя Стуса

03142, КвіЬ- 14Z, щгл. Сюмаоша, 9, іимггяфікаціМннй код 22878513 тел/факс 424 89 54, e-mail:
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Начальншгу̂  управління 
освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
Сукеннікоеу О.В.

Д о п о в і д н а

Адміністрація ЗЗСО X® 200 м. Києва доводить до Вашого відома, що 
21.07,2020 року вартівник ппсоли Бурдик Надія Костянтинівна, була 
госпіталізована до інфекційної лікарні з підозрою на COVED-19.

23.07.2020 року діагноз COVID-19 підтверджено.
На час госпіталізації в контакті з співробітникшіш школи не була, у зв’язку з 

перебуванням у профспілковій відпустці.

Т.Алєксандрова


