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Ш ановний пане Андрію !

Д епартам ентом  освіти Х арківської м іської ради (далі -  Д епартам ент освіти) 

спільно з адм іністрацією  Київського району Х арківської м іської ради розглянуто Ваш 

запит на інформацію  від 31.05.2021 щ одо ф інансування закладу дош кільної освіти 

№  464 ( д а л і - З Д О №  464).

Згідно ст. 19 К онституції У країни, ст. 24 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в У країні» органи м ісцевого самоврядування та їх  посадові особи 

діють лиш е на підставі, в межах повноваж ень та у спосіб, передбачені Конституцією  

і законами У країни.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» право 

на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури 

отримання інформації шляхом надання вже наявної інформації. При цьому нормами 

Закону на розпорядника інформації не покладено обов'язок здійснювати систематизацію 

та узагальнення документів, а також створювати новий документ, навіть на вимогу 

запитувача. У відповіді на запит публічна інформація повинна надаватися в тій формі, в 

якій вона зберігається у розпорядника інформації.

У рамках ком петенції та по суті питань повідомляємо про наступне.

Під час розрахунку ф інансового ресурсу бю дж ету м. Х аркова на утримання 

закладів дош кільн ої освіти передбачається врахування багатьох складових: 

фінансування захищ ених статей видатків; відкриття садочків та груп; проведення 

капітального та поточного ремонтів; заміну вікон на металопластикові склопакети; 

встановлення сучасних ігрових майданчиків; придбання та обслуговування пожеж ного 

обладнання; обслуговування інтернету; вивіз см іття; дератизація; 40 % оплати від 

загальної суми за харчування вихованців та стовідсоткова оплата дітям пільгових 

категорій тощ о.

ЗДО №  464 безпосередньо підпорядкований У правлінню  освіти адміністрації 

Київського району Х арківської м іської ради (далі -  У правління освіти). Управління 

освіти діє на підставі власного Положення згідно з яким воно є самостійним 

виконавчим органом міської ради, має власне ф інансування, є розпорядником 

бю джетних кош тів та за рахунок кош тів бю дж ету району по галузі «О світа» утримує 

підпорядковану йому мережу закладів дош кільн ої освіти.

В ідповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 28.02.2002 № 2 2 8  

«Про затвердж ення П орядку складання, розгляду, затвердж ення та основних вимог до 

виконання кош торисів бю дж етних установ» по кож ному закладу дош кільної освіти 

формується індивідуальний кош торис один раз на календарний рік. який є головним 

плановим фінансовим документом.

Згідно з п. 1 1 вказаної постанови головні розпорядники забезпечую ть складання 

проектів кош торисів на бю джетні програми, що безпосередньо ними виконую ться.
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П отреба ЗДО №  464 щ орічно формується та подається його директором до 

Управління освіти, яке складає кош торис на основі якого здійсню ється фінансова- 

господарська діяльність закладу.

Станом на сьогодні триваю ть роботи з виготовлення проектної докум ентації та 

отримання експертного звіту кош торисної частини, після чого буде оголош ено 

процедури тендерн ої закупівлі на виконання капітального ремонту санвузла групи № 4  

та тіньового навісу групи №  12 ЗДО №  464, за результатами проведення якої буде 

визначено перемож ця, підрядну організацію  з найвигідніш ою  пропозицією , укладено 

договір підряду та буде виконано зазначені капітальні ремонтні роботи.

У 2021 році за кош ти м іського бю дж ету для ЗДО №  464 планується придбання 

піску, мию чих та дезінф ікую чих засобів (мило господарче, мило туалетне, пральний 

порош ок, сода харчова, суха гірчиця, неохлор, дезінфектори та паперові руш ники) на 

загальну суму 16724,00 грн., на засоби пожежогасіння - 2682,00 грн., канцелярські 

товари (папір А -4, ж урнали заявок) - 6620,00 грн. та інше.

Виділено кошти для проведення перевірки дим ових та вентиляційних каналів на суму 

4800,00 грн. та на рем онт технологічного обладнання 1268,00 грн.

З квітня 2021 року У правлінням освіти розпочато завезення піску до закладів 

дош кільної освіти.

1. Керуючись нормами ст. 37 Закону України «Про дош кільну освіту» фінансово- 

господарська діяльність закладів дош кільної освіти здійсню ється відповідно до 

Закону У країни «Про освіту», законів про бю джет, власність, місцеве 

самоврядування та інш их нормативно-правових актів.

У тримання та розвиток м атеріально-технічної бази закладів дош кільної освіти 

ф інансую ться за рахунок кош тів засновника (засновників) цих закладів. 

Д ж ерелами ф інансування закладу дош кільн ої освіти незалежно від форми 

власності можуть бути кошти:

-  засновника (засновників);

-  держ авного та місцевих бю джетів;

-  батьків або осіб, які їх заміню ю ть;

-  добровільні пож ертвування та цільові внески ф ізичних і ю ридичних осіб;

-  інші кош ти, не заборонені законодавством.

2. Під час формування проекту бю джету на плановий рік директором закладу 

освіти враховую ться потреби закладу щодо організації освітнього процесу та 

надаються до У правління освіти , як розпорядника бю дж етних коштів, для 

вклю чення потреб до бю дж етного запиту на наступний рік. Кошти 

виділяю ться за кодом економічної класифікації видатків 3132 «Капітальний 

ремонт інш их об 'єктів» . Батьки вихованців ЗДО №  464, які є замовниками 

освітніх послуг, за своєю  ініціативою  можуть брати участь у визначенні 

необхідності надання благодійної допом оги на потреби закладу, яка повинна 

обліковуватись згідно з вимогами бухгалтерського обліку у централізованій 

бухгалтерії У правління освіти.

3. У продовж  2020 та 2021 років на проведення косметичного ремонту бю джетні 

кошти не передбачено.

4. Д иректором ЗДО №  464 надіслані листи до У правління освіти про потребу 

закладу на 2020 та 2021 роки.

В ідповідальною  особою  про розгляд запиту, поданого в порядку, визначеному 

Законом України «П ро доступ до публічної інф ормації» , у Департаменті освіти 

Х арківської м іської ради є начальник загального відділу Закіпний М икола 

М иколайович.
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На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «П ро доступ до публічної 

інформації» р о з’ясню ємо, що ріш ення, д ії чи бездіяльність розпорядника інформації 

можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, у вищ естоящ ий орган або в суд.

Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарж ення ріш ень, дій чи бездіяльності 

розпорядника інф орм ації до суду здійсню ється відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України.

З повагою.

Начальник загального відділу, 

відповідальний за організацію  роботи 

щодо забезпечення доступу 

до публічної інф орм ації

Білогрищ енко 725 25 04


