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Шановна Тетяно!

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з Адміністрацією 
Холодногірського району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит 
на інформацію від 26.08.2021 щодо фінансування комунального закладу 
«Харківська гімназія № 13 Харківської міської ради Харківської області» (далі — 
ХГ№  13).

За результатами розгляду повідомляємо наступне.
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.

Бухгалтерський облік закладів загальної середньої освіти, зокрема ХГ № 13, 
здійснюється централізованою бухгалтерією Управління освіти адміністрації 
Холодногірського району Харківської міської ради.

По першому та другому питаннях Вашого запиту зазначаємо, що Бюджетний 
запит відповідно до законодавства України (ст. 35 Бюджетного кодексу України, 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2002 № 228 «Про затвердження 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ») формується за кодами програмної класифікації 
видатків 1020 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету» та 1030 «Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої 
субвенції», тобто загальною сумою по всім закладам загальної середньої освіти, 
а не окремо по кожній установі. Оскільки ХГ № 13 не є розпорядником коштів, 
надання закладом освіти бюджетного запиту та розрахунків до нього не передбачено 
законодавством. Формування проекту бюджету на 2022 рік в даний момент триває.
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По третьому та четвертому питаннях Вашого запиту повідомляємо, 
що планування видатків на утримання бюджетних установ, у тому числі навчальних 
закладів, та передбачення їх в бюджеті здійснюється на календарний рік. Таким 
чином, надаємо Вам копії затверджених кошторисів на 2021 рік за кодами програмної 
класифікації видатків 1020 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету» та 1030 «Надання загальної середньої освіти за рахунок 
освітньої субвенції» та розшифровки видатків. Кошториси на 2022 рік будуть 
затверджені після прийняття бюджету Харківської міської територіальної громади.

У відповідь на п’яте питання запиту надаємо копію штатного розпису 
на 01.01.2021 по ХГ № 13.

По шостому -  восьмому питаннях запиту повідомляємо наступне:
- у 2021 році, за період січень -  серпень, за рахунок бюджету Харківської 

міської територіальної громади по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар» придбання не здійснювались, за 2020 рік надаємо копію відомості 
надходжень (додаток на 2 аркушах);

- по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» за рахунок 
коштів бюджету м. Харкова у 2020 та 2021 роках закупівля не відбувалась;

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачені такі витрати: 
доставка підручників, виготовлення свідоцтв для випускників, доступ до мережі 
Інтернет, послуги зв’язку, послуги охорони, пожежної сигналізації, програмний 
комплекс «Курс», заправка вогнегасників, програмне забезпечення для комп’ютерної 
техніки. У 2020 році, за вищезазначені витрати, видатки склали 164 713 грн, за період 
січень -  серпень 2021 року -  107 834 грн. Поточний ремонт у ХГ № 13 у 2020 та 2021 
роках не проводився;

- у 2021 році, за період січень -  серпень, за рахунок бюджету Харківської 
міської територіальної громади по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» закупівля не відбувалась, за 2020 рік надаємо копію 
відомості надходжень;

- по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» у 2020 році витрати 
не здійснювалися, оскільки капітальний ремонт не проводився. У 2021 році 
проведено закупівлю на капітальний ремонт частини покрівлі ХГ №13 та укладено 
договір на відповідні роботи на суму 507 247 грн. Відповідно п. 5.1 договору строк 
виконання робіт 31.05.2021 -  30.10.2021. Оскільки ремонтні роботи не завершені, 
акти виконаних робіт не надавались.

На дев’яте -  десяте питання запиту надаємо копію плану заміни обладнання 
на 2021 рік за підписом директора навчального закладу. Перелік потреб ХГ № 13, 
який буде враховано при складанні бюджетного запиту на 2022 рік, до Управління 
освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради не надавався.

Стосовно одинадцятого питання запиту повідомляємо, що розпорядники 
бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки тільки 
в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. У 2021 році та за період
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з січня по серпень фінансування ХГ № 13 здійснювалося в повному обсязі відповідно 
до затверджених кошторисів.

Відповідальною особою про розгляд запиту, поданого в порядку, визначеному 
Законом, у Департаменті освіти Харківської міської ради є начальник загального 
відділу Закіпний Микола Миколайович.

На виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» роз’яснюємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації 
можуть бути оскаржені керівнику розпорядника, у вищестоящий орган або в суд.

Згідно з ч. З ст. 23 цього Закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 
адміністративного судочинства України.

Додатки:
- запитувана інформація на 10 арк. в 1 прим.

З повагою,
Начальник загального відділу, 
відповідальний за організацію роботи 
щодо забезпечення доступу 
до публічної інформації

Рікунова 725 31 74


