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Марії

Про надання інформації

Шановна пані Маріє!

На Ваш інформаційний запит від 19.08.2021 стосовно фінансування 
Дошкільного навчального закладу – центру розвитку дитини № 20 «Пірамідка» 

Херсонської міської ради на 2020-2021 н.р., управління освіти Херсонської 
міської ради надає запитувану інформацію, а саме:

1. Копію кошторису закладу на 2020 та 2021 роки.
2. Копію розрахунків до кошторису на 2020 та 2021 роки.
3. Копію проекту кошторису (бюджетного запиту) на 2020 та 2021 роки.
4. У 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету в заклад 

придбано Інтерактивну дошку на загальну суму 46 тис. грн, капітальні ремонти 

за період 2020-2021 рр. не провадились.
5. Інформація щодо придбаних предметів за рахунок загального та 

спеціального фонду бюджету за 2020 та 2021 рік додається (Додаток № 1).

6. У 2020 та 2021 році кошти з місцевого бюджету на здійснення 
ремонту та облаштування дитячого садка не передбачались.

7. Обсяг коштів, що були виділені із загального фонду місцевого 

бюджету та з бюджету розвитку міста Херсона на фінансування Дошкільного 

навчального закладу – центру розвитку дитини № 20 «Пірамідка» Херсонської 
міської ради на 2020, 2021 рр становить:

2020 рік – 4 913,5 тис. грн, а саме:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 3 540,5 тис. грн;
- на харчування дітей – 559,1 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 669,9 тис. грн;
- на поточні видатки – 98,0 тис. грн;
- на придбання обладнання – 46,0 тис. грн.
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на 2021 рік – 5 943,2 тис. грн, а саме:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 4 691,4 тис. грн;
- на харчування дітей – 575,1 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 534,9 тис. грн;
- на поточні видатки – 141,8 тис. грн

Додатки: на 11 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник управління освіти                        Наталя ЖУРЖЕНКО

Ольга Костирко 420857


