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Виконавчий комітет 

Запорізької міської ради

Про розгляд інформаційного запиту

Ш ановний пане Олександре!

Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради розглянуто Ваш 

запит щодо фінансування Дош кільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 118 «Чайка» Запорізької міської ради Запорізької області (далі - ДНЗ 

№ 118 , заклад), повідомляємо наступне.

Керівництво закладу освіти не подавало запити на облаштування 

приміщення групи «Веселка» телевізором, обігрівачем повітря, матрацами 

для спалень. Інформація про невідповідність матраців нормам «Санітарного 

регламенту для дош кільних навчальних закладів» до територіального відділу 

освіти Вознесенівського району не надходила. Разом з тим, адміністрацією 

закладу освіти подавався запит щодо облаш тування ДНЗ № 118 комплектами 

постільної білизни, чохлами на матраци.

Щ одо закупівлі паперових руш ників, мию чих засобів у ДНЗ № 118 

повідомляємо, що для закладу було придбано паперові рушники -  115 

упаковок, миючі засоби - 26,5 літрів.

А дміністрацією закладу освіти, при плануванні бю джету на 2021 рік, 

надавалося запити на виділення бю джетних коштів, а саме: на заміну старих 

вікон, на сучасні енергозберігаю чі, металопластикові; на поточний ремонт 

вимощення та поточний ремонт цоколю будівлі закладу. В ідповідно до 

кошторису департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, 

затвердженого на 2021 рік, було виділено кошти на поточний ремонт 

території ДНЗ №  118, за умовами якого виконано частковий ремонт 

вимощення та цоколю, у загальній сумі 185 860 гривень (станом на 

01.09.2021 роботи виконано в повному обсязі).

При плануванні бюджету на 2022 рік закладом освіти до 

територіального відділу освіти Вознесенівського району був наданий 

бюджетний запит з метою виділення коштів для придбання предметів, 

матеріалів, обладнання, інвентарю та оплату послуг (крім комунальних) на 

загальну суму 201 477,00 гривень (додається).
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Клопотання завідую чої з детальним переліком побутових та 

господарський витрат для потреб закладу (додається).

В ідповідно до кош торису ДНЗ № 118, затвердж еного на 2021 рік, за 

рахунок загального фонду місцевого бюджету, виділено кошти у загальній 

сумі 4 232 498,00 грн. Кошти бюджету розвитку не виділялися.

Надаємо запитувані Вами документи:

- Копію Кош торису ДНЗ № 118 на 2021 рік

- Копію розрахунку до Кошторису ДНЗ №  118 на 2021 рік

- Повний перелік потреб ДНЗ № 118.

- Копію бюджетного запиту ДНЗ №  118.

Відповідно до п.2 ст.21 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 

виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 

зобов’язаний відш кодувати фактичні витрати на копію вання та друк. Згідно з 

Постановою Кабінету М іністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про

затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію», рішенням виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 25.05.2020 № 222 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.04.2017 № 245 «Про 

встановлення розміру плати на копіювання або друк документів», наказу 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 25.06.2020 № 148р 

розмір фактичних витрат на копіювання (сканування) або друк копій 

документів (в тому числі виготовлення цифрових копій документів шляхом 

сканування), що надаються за запитами на інформацію  становить 0,1% 

розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

Загальний обсяг запитуваної Вами інформації, яка підлягає 

копіюванню, становить 39 сторінок, 10 із яких надані Вам безкоштовно. Для 

задоволення запиту Вам необхідно відш кодувати фактичні витрати на 

копіювання та друк (рахунок додається).

У разі не надходження у місячний термін документів, що 

підтверджують повну оплату витрат, запитувачу відмовляється в задоволенні 

запиту на інформацію. Після отримання документів, що підтверджують 

повну оплату відповідно до наданого рахунку, запитувані документи будуть 

надані Вам протягом трьох робочих днів.

Відповідальна особа за розгляд інформаційного запиту -  головний 

бухгалтер територіального відділу освіти Савенко О лена Василівна, 

тел. 226 20 51.

Надану відповідну інформацію на даний інформаційний запит Ви маєте 

право оскаржити у порядку визначеному у ст.23 Закону України «Про доступ 

публічної інформації».

Додатки: на 10 арк. в 1 прим.

Заступник директора департаменту -  

начальник відділу організаційної 

та кадрової роботи
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