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У відповідь на Ваш запит надаємо інформацію щодо використання коштів
депутатського фонду.
Порядок формування та використання коштів депутатського фонду
затверджено рішенням Луцької міської ради від 24.02.2021 №7/75 «Про
затвердження Програми виконання доручень виборців та здійснення
депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання на
2021-2025 роки». Згідно з п. 4.1 розділу 4 Програми кошти депутатського
фонду спрямовуються на проведення в бюджетних установах громади
поточних та капітальних ремонтів приміщень, покрівель, придбання меблів та
інвентарю, покращення матеріально-технічної бази (крім приміщень класних
кімнат ЗЗСО та груп ЗДО).
Заклади загальної середньої освіти фінансуються за рахунок коштів
міського бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам за затвердженими для них кошторисами доходів і видатків. Кошти
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам спрямовуються
виключно на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.
З урахуванням виділених коштів та фінансового запиту керівника формується
Кошторис. Кошторис – це основний плановий документ, що підтверджує
повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і
спрямування коштів для виконання ними своїх функцій та досягнення цілей,
визначених на рік, відповідно до бюджетних призначень. До кошторису
обов`язково вносяться видатки, що задовільняють першочергові потреби
закладу. Насамперед стовідсотково забезпечуються видатки на захищені статті:
заробітна плата, оплата послуг з організації харчування дітей пільгових
категорій, оплата комунальних послуг і енергоносіїв, залишкову доведену суму
керівник закладу розподіляє на інші статті витрат, передбачені у Кошторисі.
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У бюджетних установах здійснюється цільове призначення бюджетних
асигнувань. Усі витрати бюджетних установ групуються згідно з економічною
класифікацією, визначається їх цільове спрямування та асигнування за кожним
кошторисом. Кошти з бюджету виділяються при умові суворого дотримання
бюджетними установами фінансових планів.
Розпорядником інформації щодо запланованих коштів для проведення
ремонтних робіт класних кімнат є безпосередньо заклад освіти.

Заступник міського голови
Зіновія Лещенко 724 800

Ірина ЧЕБЕЛЮК

