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На Ваш запит про надання інформації щодо фінансових видатків 

ДНЗ №104 у 2020 та 2021 роках відділ освіти повідомляє про неможливість 

надання копії бюджетного запиту ДНЗ №104, так як зазначений документ 

відділом освіти не створювався та в установленому порядку до відділу не 

передавався. Також звертаємо увагу запитувача на те, що відповідно до п.9 

ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України бюджетні запити готуються виключно 

головним розпорядником бюджетних коштів, заклад дошкільної освіти таких 

документів не складає. 

Щодо надання інформації про фактичне і заплановане забезпечення 

закладу за певними напрямками (миючі засоби, предмети та обладнання 

довгострокового користування, канцтовари тощо) повідомляємо, що окремих 

документів за вказаними напрямками не створюється, з огляду на що надання 

такої інформації окремо від узагальненого зведення витрат по закладу в 

порядку доступу до публічної інформації неможливо. 

Надаємо зведену інформацію щодо витрат на придбання товарів і 

послуг для ДНЗ №104 у 2020 та 2021 роках: 
 

2020 рік 
  

Найменування товару/послуг 

Кіль-

кість Сума 

Пакети для сміття Фрекен Бок"35л 4 118,00 

Пакети для сміття Фрекен Бок"35л 22 572,00 

Паперові рушники 282 1 979,64 

Паперові рушники 25 300,00 

Паперові рушники 282 1 914,78 

Окуляри захисні з панорамною лінзою 1 33,00 

Оприскувач акумуляторний 1 1 200,00 

Відро з педаллю 2 296,00 

Мило рідке"Чарівниця" 500мл антибактеріальне з дозатором 48 982,08 

Мило господарське 72%  200 г 57 321,48 

Порошок для прання "Sarma актив"антибактеріальний 4,5кг 8 2 220,00 

http://pokrov.dnepredu.com/


Протигази 3 4 011,00 

Респіратор з клапаном 5 475,00 

Респіратори 3 114,48 

Засіб для чищення посуду "Sama"0,5кг 70 770,00 

Засіб для миття посуду "Бджілка" 70 1 176,00 

Канцтовари   9 726,42 

М’ясорубка 1 7 188,00 

Столи виробничі 3 11 628,00 

Стелажі виробничі 1 9 588,00 

Ванна мийна 1 3 948,00 

Зелені насадження   11 247,37 

Придбання дезинфекційних засобів   7 229,00 

Придбання інфрачервоних термометрів   3 960,00 

ВСЬОГО витрачено на придбання товарів:   80 998,25 

Послуги проф.дезинфекції   1 051,27 

Послуги з надання пакету оновлень програмного комплексу "Курс"   250,00 

Послуги з підготовки до опалювального сезону   10 302,48 

Послуги з поточного ремонту системи водопостачання   4 572,24 

Послуги з технічного обслуговування систем доочищення питної води   5 256,00 

Послуги з технічного обслуговування приладів автоматичної 

пожежної сигналізації   3 250,00 

Послуги спостереження за установками пожежної автоматики   1 005,00 

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників   1 361,00 

Послуги з електроіспитів опору електромереж   2 513,70 

Послуги з поточного ремонту мереж електроживлення   42 442,00 

Послуги з поточного ремонту харчоблоку   199 000,00 

Послуги з поточного ремонту системи водовідведення   40 565,30 

Послуги з підготовки, оформлення, видачі проектної документації на 

встановлення вузла обліку води   861,90 

Послуги зі встановлення вентиляційної системи в харчоблоці   75 937,92 

Охорона закладу   1 500,00 

Повірка вагів   1 214,95 

Послуги зі встановлення евакуаційного освітлення та системи 

блискавкозахисту   70 135,20 

Послуги з поточного ремонту по заміні вікон на металопластикові   28 000,00 

ВСЬОГО витрачено на надання послуг:   489 218,96 

 

2021 рік (станом на травень 2021)   

Рідке мило "Аленка" 5л 5 216,00 

Рідке мило "Аленка" 525мл з дозатором 359 4 437,24 

Мило рідке 5л антибактеріальне з дозатором 10 2 718,00 

Паперові рушники 20 1 651,20 

Придбання дезинфекційних засобів   11 847,00 

Придбання інфрачервоних термометрів   2 180,00 

ВСЬОГО витрачено на придання товарів:   23 049,44 

Послуги проф.дезинфекції   183,60 

Послуги з технічного обслуговування приладів автоматичної 

пожежної сигналізації   1 239,36 

Послуги спостереження за установками пожежної автоматики   625,58 

Охорона закладу   1 147,22 

ВСЬОГО витрачено на надання послуг:   3 195,76 



 

Також надаємо скановані копії кошторисів закладу з розрахунками та 

планами асигнувань та копії клопотань закладу щодо виділення коштів на 

забезпечення потреб закладу в 2020 та 2021 роках. 
 

 

 

 

Начальник відділу освіти     Сергій Коргут 


