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Шановна пані Ксеніє!
Департаментом освіти Харківської міської ради (далі - Департамент
освіти) спільно з Адміністрацією Київського району Харківської міської ради
за дорученням органів виконавчої влади Харківської міської ради розглянуто
Ваш запит на інформацію щодо фінансування Харківської гімназії № 172
Харківської міської ради Харківської області (далі - ХГ № 172)
для забезпечення засобами профілактики захворюваності інфекційними
хворобами у 2020 /2021 навчальному році.
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Бухгалтерський облік закладів загальної середньої освіти, зокрема
ХГ № 172, здійснюється централізованою бухгалтерією Управління освіти
Адміністрації Київського району Харківської міської ради (далі - Управління
освіти).
Головним розпорядником коштів є Управління освіти.
1. Для ХГ № 172 придбано 4 безконтактних термометри, загальна вартість
- 5200,00 грн.
2. Придбано: засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук - 8 літрів,
загальна вартість - 1904,00 грн; Саніліт - 3 кг, загальна вартість - 828,00 грн.
3. Придбано: рушник паперовий
(2 шт.) - 71 уп., загальна вартість 1562,00 грн; мило туалетне - 56 шт., загальна вартість - 431,20 грн; мило
господарче - 56 шт., загальна вартість - 666,40 грн; мило рідке - 105 літрів,
загальна вартість - 1942,50 грн.
4. У рамках ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді»
ХГ № 172 отримала 44 л дезінфікуючого засобу для обробки підлоги
та поверхонь ИотезІОБ.
У зв’язку з відсутністю норм списання перелічених товарів надати
інформацію щодо періоду забезпеченості немає можливості.
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5. У жовтні 2020 року для ХГ № 172, як й для інших закладів освіти
району, буде придбано партію паперових рушників. Додаткове придбання
інших товарів буде залежати від наявного фінансування.
Відповідальною особою за розгляд запиту, поданого в порядку,
визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації»,
у Департаменті освіти є начальник загального відділу Закіпний Микола
Миколайович.
На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону роз’яснюємо, що рішення, дії
чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені керівнику
розпорядника, у вищестоящий орган або в суд.
Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.
З повагою,
Начальник загального відділу,
відповідальний за організацію
роботи щодо забезпечення доступу
М.М. ЗАКІПНИИ
до публічної інформації
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