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Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з Адміністрацією
Індустріального району Харківської міської ради розглянуто Ваш запит
на інформацію від 07.09.2021 щодо фінансування комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 463 Харківської міської ради»
(далі - З Д О № 463).
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Бухгалтерський облік закладів дошкільної освіти, зокрема ЗДО № 463
здійснюється централізованою бухгалтерією Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради.
Головним розпорядником коштів є Управління освіти адміністрації
Індустріального району Харківської міської ради.
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 кодом програмної
класифікації видатків 1010 «Надання дошкільної освіти», тобто загальною сумою
по всім закладам дошкільної освіти, а не окремо по кожній установі. Оскільки ЗДО
№ 463 не є розпорядником коштів, надання закладом бюджетного запиту
не передбачено законодавством.
Стосовно виділених коштів та напрямів їх використання, надаємо копії
кошторисів на 2020 та 2021 роки, оскільки кошторис є основним плановим
документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів
і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання
бюджетною установою своїх функцій, визначених на бюджетний період відповідно.
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Також надаємо інформацію по ЗДО № 463 щодо фактичних видатків за 2020
рік та розрахунок до кошторису на 2021 рік.
Щодо ремонтних робіт у ЗДО № 463 повідомляємо наступне.
Згідно із п. 6 ст. 25 Закону України «Про освіту», засновник закладу освіти
зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази
заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог
стандартів освіти та ліцензійних умов.
Протягом 2020 року та за період січень - серпень 2021 року ремонтні роботи
(капітальні та поточні) в ЗДО № 436 не проводились. За інформацією Управління
освіти Індустріального району Харківської міської ради клопотання від завідувача
дошкільного закладу щодо виділення коштів на проведення будь-яких ремонтних
робіт не надходили.
Щодо виділення коштів на ремонтні роботи у 2022 році зазначаємо,
що формування проекту бюджету на 2022 рік в даний момент триває. Кошториси на
2022 рік будуть затверджені після прийняття бюджету Харківської міської
територіальної громади.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до «Плану розвитку матеріальнотехнічної бази ЗДО № 463 на 2020-2022 роки» в закладі за кошти бюджету
Харківської міської територіальної громади замінені вікна в музичній залі, ігрових
кімнатах та роздягальнях. Встановлено ігровий комплекс на майданчику групи № 3.
Замінено контейнер для збору побутових відходів та столи кухонні з мийкою
в групах №№7,8,10. Придбано дві холодильні шафи на харчоблок та в медичний
кабінет.
Також зазначаємо, що у 2017 році в ЗДО № 436, за кошти бюджету м. Харкова,
було відновлено роботу групи №8. Зазначені кошти були направлені на ремонтновідновлювальні роботи та на придбання матеріальних цінностей.
У 2020 році за кошти Харківської міської територіальної громади в усі заклади
освіти, зокрема і в ЗДО № 436, були придбані мийні, дезінфікуючі та антисептичні
засоби.
Стосовно надання звіту про запит та фінансування ЗДО № 436 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.
Також зазначаємо, що фінансовий звіт формується за кодом програмної
класифікації видатків 1010 «Надання дошкільної освіти», тобто загальною сумою
по всім закладам дошкільної освіти, а не окремо по кожній установі. Оскільки ЗДО
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№436 не є розпорядником коштів, складання фінансового звіту закладом освіти
не передбачено чинним законодавством.
Адміністрація закладу ЗДО № 436 щорічно звітує на загальних зборах батьків,
педагогічного колективу та громадськості про залучення позабюджетних коштів,
а в групах - представники батьківської громадськості звітують про використання
благодійних внесків. Щомісячна інформація з цього питання розмішується на сайті
закладу освіти (Ьйр://дпг463.есіи.кЬ.иа).
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 6 арк. в 1 прим.

З повагою
Начальник загального відділу,
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