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Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, в межах 
компетенції, розглянуто Ваше звернення від 28.08.2021 № ЗПІ-835 щодо надання 
відомостей стосовно залишків товару, що залишилися після тривалого 
дистанційного навчання в Одеській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 73 
Одеської міської ради Одеської області (вул. Висоцького, 16)

Відповідно до рішення Одеської міської ради № 922 -VII від 30.06.2016 
Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів 
та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» здійснює 
господарсько -  фінансовий супровід комунальних закладів освіти 
Суворовського району.

Враховуючи вищенаведене, Департамент освіти та науки Одеської міської 
ради надає витяг з реєстру дислокацій та рознарядок на отримання мила рідкого, 
рушників паперових, дезінфікуючих засобів та антисептичних засобів, 
туалетного паперу, миючих засобів, прибирального інвентарю по Одеській 
загальноосвітній школі № 73 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області за підписом заступника директора -  головного бухгалтера КУ 
«ЦФГДЗУСО Суворовського району м. Одеси».

З усіх питань, пов’язаних з освітою, Ви можете звертатись до департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради за тел. 725-35-93 
Додаток н а ___арк.

З повагою
директор Департаменту О.В. Буйневич

Маркушин В.В.

http://www.osvita-omr.gov.ua
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з реєстру дислокацій та разнорядок на отримання мила рідкого, рушників паперових, 

дезінфікуючих та антисептичних засобів,туалетного паперу, миючих засобів, прибирального 
інвентарю по Одеській загальноосвітній школі № 73 І-ІІІ сту пенів Одеської міської ради

Одеської області

Лі ,,  одиниця Назва1 П виміру

Надходження у 2021р. | Залишки станом на 36.08.2d21

Кількість, шт.
“------------------------ ,-------------------------- ,

Сума 1 Кількість, шт. \ Сума 
__________________1_________________ і_________________________

І І  ; 44
{ де з і

10076.00 31 7099,00

„ Ртшники !ігпегез:>пс-2 > і 
2 і і Vп а к о в о к  : Ь  

рулона в упаковці і з * :
262,62 15 262,62

Рушники паперові 1 . 1  - , л 
3 . рулонів | 240

одноразові !
2160,00 112 1008,00

4

Дезінфікую чий засіб для 
обробки поверхонь 
"Бланидас Актив"

1 л. 10 3780.00 10 3780,00

5
Дезінфікуючий засіб для 

обробки поверхонь 
"Тріасепт, 1 кг."

банок зо 5940,00 зо 5940.00

6
Дезінфікуючий засіб для 

обробки рук і шкіри "АХД 
2000 ультра"

5 л. 70 55860,00 зо 23940,00

7 Туалетний папір рулонів 304 1611,20 96 508,80

8 Щитки захисні шт. 124 2945,00 124 2945,00

9 Рукавички оглядові шт. 2700 6696,00 2700 6696,00

10 М аски мед.одноразові шт. 4450 4850,50 4450 4850,50

11 М аски х/б двошарові шт. 260 4420,00 260 4420,00

РАЗОМ X 8247 98601,32 7858 61449,92

Заступник директора -
головний бухгалтер - ^ ' С.В.Жезняк С.В.

Виконавець: 

Кириленко В.З. 

Дамаскіна Р,М,

т 753-05-85


