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Шановна Яно!

Ваш запит від 07.10.2021 № 143/ПІ щодо надання відомостей стосовно 
зберігання дезінфікуючих засобів і побутової хімії в Одеській загальноосвітній 
школі №73 І-ІЇІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Висоцького, 16) Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, в 
межах компетенції, розглянуто.

Відповідна інформація наведена у листі Комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Суворовського району м. Одеси» (від 12.10.2021 № 02-2015 додається), яка 
здійснює фінансово -  господарській супровід закладів освіти комунальної 
власності територіальної громади Суворовського району м. Одеси, відповідно 
до Статуту комунальної установи «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району 
м. Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 07.12.2016 р. 
№ 1414-УІІ «Про затвердження статутів комунальних закладів та установ, 
координацію діяльності, яких здійснює Департамент освіти та науки Одеської 
міської ради, у новій редакції».

Додатки на 3_ арк.

Директор Департаменту Олена БУИНЕВИЧ

на №_______________ в ід___

Яна Іванова
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ СУВОРОВСЬКОГО
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Директору 
департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 
Буйневич О. В.

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» (далі 
комунальна установа) у відповідь на інформаційний запит Яни Іванової від 
07.10.2021 р. повідомляє наступне.

Згідно з поясненням директора Одеської загальноосвітньої школи № 73 
І - III ступенів Одеської міської ради Одеської області (далі школи) 
дезинфікуючі засоби, туалетний папір, рушники та інші товарно матеріальні 
цінності зберігаються у складському приміщенні № 38 на І поверсі.

Щоденно санвузли школи забезпечуються туалетним папером, 
паперовими рушниками та милом.

Дезинфікуючими засобами для обробки шкіри рук та милом 
забезпечуються усі класні кімнати за потребою.

У зв’язку з тим, що отримання дезинфікуючих засобів, мила рідкого, 
рушників паперових здійснюється комунальною установою централізовано 
згідно з дислокацією, надати видаткові накладні на отримання зазначених 
товарно -  матеріальних цінностей безпосередньо школою не виявляється 
можливим.

Також зазначимо, що комунальна установа неодноразово наголошувала 
запитувачцї про те, що ознайомитись з фінансуванням закладу за рахунок 
бюджетних та позабюджетних коштів можна безпосередньо на офіційному 
сайті закладу.

Виконання робіт з використанням деззасобів чітко визначено 
посадовими (робочими) інструкціями працівників. На це звертало увагу й 
МОЗ у листі від 02.04.2019 р. № 10.1-16/5039/8584, п. 6 Загальних положень 
Довідника кваліфікаційних характеристик . професій
працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336. У 
ньому встановлено, що конкретний перелік посадових (робочих) обов’язків 
визначається посадовими (робочими) інструкціями працівників,, які



розробляють і затверджують роботодавці на основі типової кваліфікаційної 
характеристики, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, 
відповідальність працівників та особливості штатного розпису установи.

Крім того наразі на підставі наказу Комунальної установи «Центр

Суворовського району м. Одеси» від 28 вересня 2021 року № 62 „Про 
проведення інвентаризації у закладах та установах системи освіти” протягом 
жовтня -  грудня 2021 року проводиметься інвентаризація предметів, 
матеріалів, обладнання (в тому числі і зазначених цінностей) згідно з 
графіком перевірок.

Надаємо копію листа керівника школи.
Додаток на 1 -  у (два) арк.
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Одеська загальноосвітня школа №73 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області
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07,10.2021р№ 4'5'0 Директору КУ <<ЦФГДЗУСО 
Суворовського району м.Одеси» 
О.О.Сомову

Адміністрація Одеської ЗОШ №73 повідомляє щодо запиту, який надійшов 
ої Я.Б. до Департаменту освіти та не 

О7Д0.21р, іювідопшаоуц© дезшфІкуючи засоби дуале 
Імшє зберігаються, у складському приміщені 2й 38 на І поверсі.
Щоденно санвузли школи забезпечуються туалетним
мшїом, А також дезінфікуючими згг юг для обвобкм рук та мил© 
а^ііііаечротісзіза. - :
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інструкцію прибиральника службових ;
перелік ■ посадових (р е ї ... р  ©бозВзібв перелічений згідно типової 
квадіфїжідійко! харшюсюмстетм, Робоча інструкція затверджена керівником 
захлалу.
Відповідальність за вжсуюотшай дєзтесооїе покщдшо не ПрЩцЙШЙЇВ уі1!©■ 

шкоді виданий наказ від. Ої.09.2021р їй 147 « Про додаткову допіжту за 
використання в роботі дезінфекційних засобів та працівник! 
тштщжЕБШш туалетів». Всі дезза,адб»уіхї аіідаютмж прщізяніоїг.фїдсуїдться 
зш 2:шм в журналах. задачі Туалетний я „ .. ж-г ~м та мило 'видаються 
щоденно та фіксуються у журналі вид?
Видаткові докумс и .туалетний папір та рушники
зберігаються у КУ «ЦФГДЗУСО Сувої
Імформацію Про ПрЕЦІВЕЖКІВ які отримують дезїнфіжуючи засоби, рушники та 
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