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Шановний Євгене!

На Ваш запит на отримання інформації від 16.03.2021 № 53/ПІ щодо 
закупівлі у період 2019 -  2021 н.р та залишків засобів гігієни, антисептичних та 
дезінфікуючих засобів, рушників, мила, порошку, туалетного паперу у Одеській 
загальноосвітній школі №92 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області (вул. Генерала Бочарова, 67), департамент освіти та науки Одеської 
міської ради в межах компетенції інформує про наступне.

Запитувана інформація викладена у листі комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Суворовського району м. Одеси» від 23.03.2021 № 02-582 (додається), яка 
здійснює фінансово -  господарський супровід Одеської ЗОШ № 92.

Додатки н а  арк.

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич

Чегодар О.В. 
776-07-99
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Директору
департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 
Буйневич О. В.

Шановна Олено Валеріївно!

На інформаційний запит Євгена Синявіна від 16.03.2021 року об 
22:49 год., стосовно надання інформації -  стан забезпеченості Одеської 
загальноосвітньої школи № 92 І - III ступенів Одеської міської ради 
Одеської області (туалетний папір та ін.) в умовах епідеміологічної 
ситуації, комунальна установа «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. 
Одеси» (далі -  комунальна установа) в межах своєї компетенції 
повідомляє наступне.

У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією, 
викликаною поширенням на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та з метою 
мінімізації поширенню хвороби для забезпечення Одеської 
загальноосвітньої школи № 92 І - III ступенів Одеської міської ради 
Одеської області в період 2020 - 2021 років на придбання предметів 
захисту, антисептиків та дезінфекційних засобів було виділено з місцевого 
бюджету м. Одеси та освоєно 354,9 тис. грн., а також забезпечено з 
обласного бюджету засобами на суму 186,2 тис. грн. За рахунок виділених 
коштів заклади освіти забезпечено наступним:

- маски захисні одноразові медичні в кількості 5 200 шт. на суму 28,4 
тис. грн.;

- маски багаторазового використання в кількості 398 шт. на суму 6,3
тис. грн.;

- пірометри в кількості 4 шт. на суму 6,5 тис. грн.;
- захисні щитки в кількості 67 шт. на суму 4,3 тис. грн.:
- рушники паперові в кількості 628 рул. на суму 4,9 тис. грн.;
- папір туалетний в кількості 800 шт. на суму 4,9 тис. грн.;



✓ ч

}г - засоби дезінфекції та антисептики для обробки рук та шкіри 1388 
літрів на суму 158,4 тис. грн.;

- засоби дезінфекційні для обробки поверхонь 913 літрів на суму 
122,1 тис. грн.;

- засоби дезінфекційні в «Бланідас» 300 (Віапідаз 300) , «Гостсепт

маски захисні одноразові медичні в кількості 2000 шт.; ■ . ..
- маски багаторазового використання в кількості 187 шт.;
- пірометри в кількості 4 шт.;
- захисні щитки в кількості 67 шт.;
- рушники паперові в кількості 360 рулонів;
- папір туалетний в кількості 652 рулонів;
- засоби дезінфекції та антисептики для обробки рук та шкіри 918 

літрів;
- засоби дезінфекційні для обробки поверхонь 881 літрів;
- засоби дезінфекційні в таблетках «Бланідас» 300 (Віапісіаз 300), 

«Госпісепт (Оозрізері)», „Клінідез”, „Санітаб 350” 74 банок.
Інформація стосовно залучення додаткових внебюджетних чи інших 

коштів для закупівлі зазначених засобів для запобігання розповсюдження 
гострого респіраторного захворювання СОУГО-19 в комунальній установі 
відсутня.

Відповідь на це питання можливо отримати звернувшись 
безпосередньо в навчальний заклад.

Одеської області знаходяться в наступній кількості:

Заступник, директора -  
Начальник відділу \

Заступник директора -  
головний бухгалтер Железняк С. В.


