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Шановна Ірино!
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто
Ваше звернення про надання інформації стосовно Одеського дошкільного
навчального закладу «Ясла-садок» № 138 Одеської міської ради Одеської
області.
Повідомляємо, що комунальна установа «Центр фінансування та
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району
м. Одеси» (далі - КУ Київського району) здійснює супровід фінансовогосподарської діяльності закладів освіти Київського району м. Одеси.
Копія відповіді КУ Київського району на Ваш запит додається.
Додаток на одному аркуші.

З повагою
директор департаменту

Вик. Котелюк О. В.
тел. 776-30-24

О. В. Буйневич

і

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ
ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м. ОДЕСИ»
Академіка Корольова, 9, Одеса,
65114, Україна
код ЄДРПОУ 40703015

тел,(048)753-00-42, факс:(048)753-00-42
е-шаіі: сЯсіеУ5кіу@икг.пеі

Директору
департаменту освіти та науки
Одеської міської ради
Буйневич О. В,
Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності
закладів та установ системи освіти Київського району м, Одеси» (далі комунальна установа) на інформаційний запит від 27.01.2021 № 4-ГТІ, щодо
благодійних, внесків на потреби Одеського дошкільного закладу № 138
Одеської міської ради Одеської області (проспект Небесної Сотні, 87-А) в
межах своєї компетенції повідомляє наступне.
Нормативними документами, які регулюють процес надходження
благодійних внесків, є Закон України «Про дошкільну освіту», Бюджетний
кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-У І (із змінами), Порядок отримання
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб
бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх
фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4
серпня 2000 р. №1222 (із змінами).
Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні
особи за власним бажанням можуть перераховувати навчальному закладу через
банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки.
Заклади освіти комунальної власності Київського району м. Одеси
обслуговуються комунальною установою централізовано, отже в Державній
казначейській службі України відкрито реєстраційний рахунок на всі дошкільні
навчальні заклади, а саме:
за видом надходжень благодійні внески, гранти та дарунки (код
адасифікаціГдохвдів бюджету 25020100) - 11А548201720314261011301096628.
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