
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна 
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на № Я17/ -З'ЯУ від
Іванова Яна
Е-таі1:Іоі+гедие8І:-86585-(і7с024ЬЬ77@ 
сІ05йір.ргаусіа. сот.иа

Шановна Яно!

На виконання резолюції заступника міського голови Вугельмана П.В. 
від 25.05.2021 р. № ЗПІ-521 департаментом освіти та науки Одеської міської 
ради розглянуте Ваше звернення, яке надійшло до департаменту звернень 
громадян Одеської міської ради, стосовно надання документів по Одеській 
загальноосвітній школі № 73 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області, яка розташована за адресою: вул. Висоцького, 16.

Відповідна інформація викладена у листі комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Суворовського району м. Одеси» від 02.06.2021 № 02-1010, яка здійснює 
фінансово -  господарський супровід Одеської ЗОШ № 73 (додається 10 
аркушів).

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження 
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію» та рішення виконавчого комітету Одеської міської 
ради від 26.03.2020 № 54 «Про встановлення розміру фактичних витрат на 
копіювання, друк та сканування документів, що надаються за запитами на 
інформацію» у випадку, коли запитувана інформація міститься в документах 
обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні 
витрати на копіювання, згідно Розрахунку, що додається.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону 
України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» з 
документами Ви можете ознайомитися в департаменті освіти та науки Одеської 
міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, кабінет № 209 
(безкоштовно).

Додатки на 10 арк. /

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич

Макарова Ю.О.



Додаток 
до Порядку
відшкодування фактичних витрат на 
копіювання, друк та сканування 
документів, що надаються за
запитами на інформацію

РАХУНОК № (Л. 
від <іРН> червня 2021 року 

для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, 
що надаються за запитом на інформацію від «14» травня 2021 р. № ЗШ-521

надавач послуг: Департамент освіти та науки ОМР
(назва Органу)

Реєстраційний рахунок: Ц А 3 0 8 2 0 1 7 2 0 3 1 4 2 5 1 2 1 6 2 0 4 0 3 2 2 9 3
МФО банку: 8 2 0 1 7 2
Код за ЄДРПОУ: 0 2 1 4 5 3 9 8
Платник_______________________________________ __________________________

(прізвище та ініціали запитувача -  фізичної особи, найменування запитувача -  юридичної особи 
або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

Найменування
Вартість 

виготовлення 
1 сторінки, грн

Кількість
сторінок

Сума без ПДВ, 
грн

Копіювання або друк копій документів формату А4 
та меншого розміру (в тому числі двосторонній 
ДРУК)

4,54 14 63,56

Копіювання або друк копій документів формату АЗ 
та більшого розміру (в тому числі двосторонній 
ДРУК)

0 0 0

Копіювання або друк копій документів 
будь-якого формату, якщо в документах поряд з 
відкритою інформацією міститься інформація 
з обмеженим доступом, що потребує її 
відокремлення, приховування тощо 
(в тому числі двосторонній друк)

0 0 0

Виготовлення цифрових копій документів шляхом 
сканування

0 0 0

РАЗОМ 4,54 9 63,56

Всього до сплати: Шістдесят три грн. 56 коп.
(сума словами)

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення 
та бухгалтерського обліку -  головний бухгалтер ДОН ОМР

(посада)
О.М. Гуляєва 

(ШБ)



КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ СУВОРОВСЬКОГО
РАЙОНУ М. ОДЕСИ»

Отамана Головатого, 99, м. Одеса, 65003,Україна тел./факс(0482)34-04-80 
код ЄДРПОУ 40703235 е-таіі: с&иуогоУ5кіу@ икг. пеі

іо Х о Ср . и м  №  О ' к - ' Г С Ґ С

Директору 
департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 
Буйневич О. В.

Комунальна установа „Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти Суворовського району м. Одеси” (далі -  комунальна установа) на 
інформаційний запит від 14.05.2021 р. № ЗПІ - 521, який надійшов до департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради, надає кошториси (запити керівника) видатків бюджетних 
коштів, які планувалися у період 2018 - 2021 року з метою здійснення матеріально -
технічного, господарсько -  обслуговуючого забезпечення закладів зазначеного періоду за 
напрямками та пояснення керівника Одеської загальноосвітньої школи № 73 І -  III ступенів 
Одеської міської ради Одеської області.

Проведення процедур публічних закупівель, проведення відкритих торгів з метою 
організації матеріально - технічного, господарсько -  обслуговуючого забезпечення закладу за 
рахунок бюджетних коштів здійснює безпосередньо комунальна установа на підставі рішення 
Одеської міської ради від 30.06.2016 р. № 922 -  VIII “Про створення комунальної установи 
„Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Суворовського району м. Одеси”, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 
24.11.2016 р. № 361 „Про передачу комунальній установі „Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси” 
на облік майна, яке закріплене за установами та закладами освіти Одеської міської ради, що 
розташовані в Суворовському районі міста Одеси згідно з укладеним договором „Про надання 
послуг із ведення бухгалтерського обліку” від 30 жовтня 2016 року № 48.

У зв’язку з вищевикладеним, здійснення видатків на забезпечення закладу предметами, 
матеріалами, обладнанням (в тому числі і довготривалого використання), дезинфікуючими 
засобами, засобами індивідуального захисту та особистої гігієни, комунальними 
енергоносіями, проведення поточного та капітальних ремонтних робіт за потребою 
здійснюється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня щорічно в межах 
затверджених лімітних призначень з урахуванням вимог статей Бюджетного кодексу України, 
в якому визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її 
принципи, основи бірджетирго процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за 
порушення бюджетного законодавства.

До поясненняЦІ(да^мО(до|атки на 23 - х (двадцять три) арк.
II*(

О. О.^Директор 0

Заступник 
головний

дфектбрау^

д е п а р т а м е н т  о с в і т и  т а  
01'*г" ■
т0Д£€ЬК0ЇЛіІ̂ ;ь̂ рі- Ради

С. В. Железняк



вул. Висоцького, 16 м. Одеса,65123 т/факс (048) 751-68-82; т. 52-42-79
е-шаіі зс1юо173@те1а.иа Код ЄДРПОУ 20993994

Одеська загальноосвітня школа №73 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області

19.05. 2021 р. № 221

Директору КУ «ЦФГДЗУСО» 
Сомову О.О.

Адміністрація Одеської ЗОШ №73 надає відповідь на запит Іванової Я.Б., який 
надійшов до Одеського виконавчого комітету 14.05.2021 р о 00:16, та 
зареєстрований департаментом з питань звернень громадян 14.05.202 р. № ЗГП- 
521 наступне:
З п. 1. по п.6 , з п.9 по п. 12, п.16 надавалась інформація у 2021 року 
За бюджетні кошти для школи придбані Стем лабораторії з хімії, математики та 
біології. Поставки обладнання надходять згідно рознарядок.
У 2020-2021 н.р. школа розпочала роботу над реалізацією проекту «Єдина 
школа» , щодо переходу на електронні журнали та щоденники. На даний час 
сформована база , призначений відповідальний 'за роботу у системі , 
адміністрація школи пройшла навчання щодо функціональних можливостей 
системи «Єдина школа», всі вчителі школи отримали пароль доступу у систему. 
Для адміністрації школи та вчителів організоване навчання щодо користання 
системою «Єдина школа» на сайті Ьйр5://е§сЬоо1-иа.сот/. Заняття відбулися 
25.03.2021, 17.03.2021, 17.05.2021, наступне 24.05.2021. За підсумками занять та 
виконаних контрольних робіт вчителя школи отримують сертифікати . У 2021- 
2022 н.р. школа планує розпочати роботу у системі «Єдина школа» (або 
перейти на електронні журнали та щоденники)
Охорона школи здійснюється робітниками , згідно штатного розкладу, та 
додаткового запиту не потребує.
Згідно договору № 05/0519 на спостереження об’єкту за допомогою ПЦС від 
05 травня 2019 року (централізована охорона «Легіон»).
В учбовому блоці старшої школи працюють 4 туалети на 2 та 3 поверсі. З яких 
2 туалети для дівчат та 2 для хлопчиків. На першому поверсі старшої школи по 
проекту не був передбачений туалет Тому ні яки будівельні матеріали та 
будівельні роботи не замовлялось. Адміністрація школи не вважає за необхідне 
будувати додатковий санвузол в зв’язку з тим , що це ні є першочерговим 
необхідним заходом. Наявних туалетів достатньо для обслуговування учнів. 
Забезпечення підручниками не потребує додаткових замовлень. Ця інформація 
щодо потреби в підручниках розміщена у системі ІСУ «Курс школа». Що 
півріччя вносяться данні щодо інвентаризації підручників, де показано на 
скільки % учні школи забезпечені підручниками. Щодо вибору підручників на



*

наступний навчальний рік на основі чого робиться заявка у системі «Курс 
і школа», згідно цієї заявки ці підручники надходять до школи.

21 Згідно договору № 48 від ЗО жовтня 2016 року «Про надання послуг із 
ведення бухгалтерського обліку КУ «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси 
займається організацією матеріально-технічного фінансового забезпечення 
школи. (ст..2.1.7) А також укладення договорів, проведення процедури 
закупівлі та постачання товарів , робіт та послуг для утримання закладу ( ст.. 
2.14.15) Тому публічні закупівлі та участь у відкритих торгах до компетенції 
школи не відноситься.

Директс
/ одеська ч  . 

'  з л Г А Л ь н о о с в т м  \ ' 
школа лга \  

і-т  ступенів
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 
ОДЕСЬКОЇ ОКЛАСУ

В.А.Доброжан

І ‘А



Кошторис видатків бюджетних коштів,
ОЗОШ № 73

які на72019рік

№п/ КЕК
В

Найменування виду матеріалів Одини
ця
виміру

кількість ціна Сума грн..

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар (до 6.000грн. за одиницю)
Фарба різнокольорова кг 250 150.00 37.500.00
Лак паркетний ПФ 231 шт 25 175.00 4.375.00
Сантехнічна фурнітура шт 35 95.00 3325.00
Сантехнічні прибори шт 10 375 0.00 3.750.00

Всього 48.950.00

2220 Медикаменти та перев’язу вальні т.ч. 8.000.00

Всього 8.000.00

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
Заправка вогнегасників 2.600.00
Телефонний зв’язок 2.500.00
Всього 5.100.00

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (більш 
6.000грн. за одиницю) в т.ч.
Комп’ютерний клас шт 1 225.000.00 і 225.000.00

. _... ... . V У . ' У’.У

Всього 225.000.00
7.

3132 Капітальний ремонт об’єктів
Ремонт ганку м2 150.00 450.000.00
Ремонт системи теплопостачання(
приміщень блоку старшої школи

м/п 1000.00 120.000.00

Ремонт водопостачання м2 1000.00 100.000.00
Ремонт даху м2 1000.00 200.000.00
Ремонт стелі в спортзалі м2 500.00 100.000.00
Всьбго 1.470.000.00

Разом 1.757.050.00



№п/ КЕК
В

Найменування виду матеріалів
.> -

Одини
ця
виміру

кількість ціна Сума грн..

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар (до 6.000грн. за одиницю)
Фарба різнокольорова кг 250 150.00 37.500.00
Лак паркетний ПФ 231 шт 25 165.00 4.125.00
Сантехнічна фурнітура шт 35 75.00 2.625.00
Сантехнічні прибори шт 10 345 0.00 3.450.00

Всього 47.700.00

2220 Медикаменти та перев’язу вальні т.ч. 8.000.00

Всього 8.000.00

2240 Оплата послуг (крім комунальних)
Заправка вогнегасників 2.600.00
Телефонний зв’язок 2.500.00
Всього 5.100.00

. / ..
3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (більш 
6.000грн. за одиницю) в т.ч.
Комп’ютерний клас шт 1 225.000.00 225.000.00

Всього 225.000.00

3132 Капітальний ремонт об’єктів
Ремонт ганку м2 150.00 450.000.00
Ремонт системи теплопостачання 
приміщень блоку старшої школи

м/п 1000.00 120.000 00

Ремонт їдальні м2 .345 500.000.00
Ремонт водопостачання м2 1000.00 100.000.00
Ремонт даху м2 1000.00 200.000.00
Ремонт стелі в спортзалі м2 500.00 100.000.00
Всього 1.470.000.00

Разом 1.755.800.00



^л§Ш іж дау |2Ціьної ради
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Кошторис видатків бюджетних коштів, які плануються на 2020рік
ОЗОШ № 73

№п/ КЕКВ Найменування виду матеріалів Кількість,
шт

Орієнтовна 
ціна за 
одиницю 
товару,гри

Орієнтована 
сума грн..

3110 Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (більш 
6.000грн. за одиницю) в т.ч.

1 Комп’ютерний клас 1шт 325.000.00 325.000.00
2 Стенки кабінетні Зпп 12.000.00 36.000.00
ой Котел електричний КПЕ- 

250л
1шт

В сьо го 369.400,00



• •
«Погоджено

*•N гюлрвгтищщвддьної ради 
а,~° І*і:

.БсА сУн Т.Ф.

Кошторис видатків бюджетних коштів, які

ерджую» 
030Ш№73

ядеьк°ВіА.Доброжан

на 2020р

№п/ КЕКВ
3132

Вид капітального ремонту Площа 
виконання 
робіт,кв.м

Орієнтована 
сума грн..

1 Ремонт ганку 150.00 м2 550.000.00
2 Ремонт каналізації 100.00 м\п 80.000.00
3 Ремонт шкільних туалетів з 

облаштуванням кабінами
30.00м2 50.000.00

4 Ремонт водопостачання 200.00 м\п 50.000.00
5 ‘ Ремонт даху 500.00 м2 250.000.00
6* Ремонт стелі в спортзалі 850.00м2 150.000.00
7 Ремонт електромереж та 

освітлення спортивних залів
850.00 м2 350.000.00

Всього 1.480.000.00



\

«Погоджено «
Голова піклувальної ради

 , Щ>дун Т.Ф .

|М
г.ЩіщЩйц, видатків бюджетних коштів,  ̂які плануються на 2020рік 

Одеській ОЗОШ № 73 Одеської міської ради Одеської області

№
п/п-'

V». >Х * - АГг.А  ̂.... ;
В ^^й уван н я  виду 
т^Йеріалів

Одиниця
виміру

кількі
сть

ціна Сума грн

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 
(до 6000грн. за одиницю)
Фарба різнокольорова кг 250 190.00 47.500.0С
Лак паркетний ПФ 231 шт 25 185.00 4.625.00 ■
Сантехнічна фурнітура шт 30 105.00 3.150.00
Сантехнічні прибори шт 10 465 0.00 4.650.00
Всього 59.925.0С
Канцелярські товари
Папір А-4 пачок 100 100.00 ю .о о о .о с -

класні журнали шт. 55 70.00 3.850.00
особисті справи шт. 300 7.50 2.250.00
табелі учнівські шт. 2000 0.70 • 1.400.00
Всього 17.500.0С

• / Меблі
/ - Стіл вчителя шт 3 2.500 7.500.00

І Стілець вчителя шт 3 2.300 • 6.900.00
Всього . 14.400.01

2220 Медикаменти та перев’язу 
вальні т.ч.

10.000.0С

Всього 10.000.01
‘

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)
Заправка вогнегасників •ШТ 94 200.00 18.800.0С
Телефонний зв’язок 2.500.00
^Обслуговування пожежної 
сигналізації

42.000.ОС

Всього 63.300.01
-

--------— -------
165.125.1

ОДЕСИТА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ '

ШКОЛА Л»73
І-Ш  ГТVПї•и^«»/ В.А.Добцожан



Одеська загальноосвітня школа №73 І-ПІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області

вул. Висоцького, 16 м. Одеса,65123 
е-таіі 5с Ь о о 173 @теіа.иа

т/факс'(048) 751-68-82; т. 52-42-79 
Код ЄДРПОУ 20993994

Кошторис на видатків бюджетних коштів,які плануються на 2021рік

-КЕКВ 3132(проведення капітальних ремонтів)

№п\п Вид капітального ремонту Площа виконання 
робіт, кв.м

Орієнтована сума,грн

1 Ремонт ганку 150 кв.м 550.000.00 грн
2 Ремонт даху 200м\п 50.000.00 грн
3 Ремонт стелі спортзалі 850кв.м 150.000.00 грн
4 Облаштування шкільних 

туалетів м\н кабінками
10шт 60.000.00 грн

5 Ремонт електромереж та 
освітлення спортивних залів

850кв.м 350.000.00 грн

6 Ремонт водопостачання 200м\п 50.000.00 грн
7 Ремонт каналізації 70м\п 80.000.00 грн
8 Заміна дверних блоків на 

металопластикові
308.2кв.м (9шт) 70.000.00грн

ВСЕГО 1360.000.00 грн

В.А.Доброжан



вул. Висоцького, 16 м. Одеса,65123 т/факс (048) 751-68-82; т. 52-42-79
е-таіі £споо173@тега.иа Код ЄДРПОУ 20993994

*
Кошторис на видатків бюджетних коштів,які плануються на 2021рік

Одеська загальноосвітня школа №73 І-ІІЇ ступенів
Одеської міської ради Одеської області

-КЕКВ 3110(придбання товарів довгострокового користування) орієнтована ціна за 
здиницю товару повинна бути більше 6000,00грн.

Назва товару Кількість
шт.

Орієнтована 
ціна товару за

товару, грн..

Орієнтована
сума,грн

Комп’ютерний клас 1шт 525.000.00 грн 525.000.00грн
Стенки кабінетні Зшт 15.000.00 грн 45.00.00 грн
Котел електричний КІЇЕ-250Л Іпгг 27.800.00 грн 27.800.00грн
Мультимедійні дошки 2шт 32.784.00грн 65.568.00 грн
Ноутбуки 4пгг 15.898.00 грн 63.592.00 грн

...Кресла актового залу 60шт 860.00 грн 51.600.00грн
Комплекти стільці та столи 2комлекта 28.740.00 57.480.00грн
МФУ : 2шт 6.599.00грн 13.1'98.00грн
Всего 849.238.00грн


