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Шановна Яно!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради в межах 
компетенції розглянуто Ваш запит на отримання публічної інформації щодо 
переліку закупленого спортивного інвентарю для проведення занять з 
фізичної культури в Одеській загальноосвітній школі №73 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області (вул. Висоцького, 16).

Відповідна інформація наведена у листі Комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Суворовського району м. Одеси» (від 27.09.2021 № 02-1877 додається), яка 
здійснює фінансово-господарський 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-VII «Про затвердження статутів комунальних закладів 
та установ, координацію діяльності, яких здійснює Департамент освіти та 
науки Одеської міської ради, у новій редакції».

Додатки на___арк.

З повагою
директор Департаменту

Можина О.М. 776-01-92

http://www.osvita-omr.gov.ua
mailto:xx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ СУВОРОВСЬКОГО
РАЙОНУ М. ОДЕСИ»

Отамана Головатого, 99, м. Одеса, 65003,Україна тел./факс(0482)34-04-80 
код ЄДРПОУ 40703235 e-mail: cfsuvorovskiy@ukr.net

JjQS'f № /Рої' 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» на 
інформаційний запит Яни Іванової від 21.09.2021 № 159/ПІ стосовно переліку 
закупленого спортивного інвентарю для проведення занять з фізичної культури 
в Одеській загальноосвітній школі № 73 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 
Одеської області (надалі заклад) надає наступну інформацію:

Станом на 24.09.2021р, згідно з обліком товарно -  матеріальних цінностей, 
в наявності спортивний інвентар перерахований у виписці з оборотної 
відомості, яка додається.

Стосовно забезпеченості закладу спортивним інвентарем, адміністрацією 
закладу надано пояснення щодо приорітетного напрямку при плануванні 
видатків на безперебійне обслуговування у бюджетному періоді. Копія листа від 
22.09.2021 № 418 додається.

Додатки на 2 -  х (два) арк.

Виконавець: 
Кириленко B.3. 
Тел. 753-05-85

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx


Виписка
з оборотної відомості по спортивному інвентарю , який є в наявності у Одеській 
загальноосвітній школі № 73 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області станом на 23.09.2021р.

№з/п Найменування
Одиниця
виміру

К-кість

1 Ворота футбольні штук 1
2 Г антелі штук 5
3 Гирі штук 2
4 Естафетна палиця штук 2
5 Канат для лазаня штук 4
6 Канат спортивний штук 1
7 Козел спортивний штук 2
8 Кольца баскетбольні штук 6
9 Кінь спортивний штук 3
10 Лавки гімнастичні штук 4
11 Мат спортивний штук 4
12 Мати гімнастичні штук 7
13 Мостік штук 5
14 Мяч волейбольний штук 23
15 Мяч футбольний штук 14
16 Мячі баскетбольні штук 15
17 Насос штук 1
18 Обручи штук 10
19 Перекладини штук 2

20
Покриття -штучна трава для 
футб.поля, мЗ 1 612

21
Покриття -штучна трава для 
гандбольного поля грн 800

22 Планка для прижків штук 1
23 Ракетки для настольного теніса штук 4
24 Риф для штанги штук 2
25 Сітка баскетбольна штук 12
26 Сітка волейбольна штук 2
27 Сітка для настольного теніса штук 2
28 Скамейки гімнастичні штук 3
29 Спорт.инвентарь(бревно) штук 2
ЗО Станок спортивний штук 3
31 Стойка волейбольна штук 1
32 Стіл тенісний штук 1
33 Тренажери штук 10
34 Тренажер для пресса БЫ 09 штук 1
35 Шведска стінка штук 4
36 Штанга штук 6
37 Щити баскетбольні штук 2

Виконавець: Дамаскіна Р.М. 
т. 753-05-85



Одеська загальноосвітня школа №73 І-ІІІ ( $

Одеської міської ради Одеської області

вул. Висоцького, 16 м. Одеса,65123 
е-таіі school73@meta.ua

т/факс (048) 751-68-82; т. 52-42-79 
Код ЄДРПОУ 20993994

22.09.2021р№

Директору КУ «ЦФГДЗУСО» 
Одеської міської ради 
Сомову О.О.

Адміністрація Одеської ЗОШ №73 повідомляє щодо запиту, який 
надійшов від Іванової Я.Б. до Департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради від 21.09.21р№159-Ш,наступне:

Перерахований Вами спортивний інвентар :м’ячі гандбольні,ракетки 
для великого тенісу,банбінтону не є обов’язковим інвентарем ,що має 
бути у школі для виконання програмного матеріалу з фізичної культури 
та підготовки учнів до районної спартакіади.
Інвентарні гатнели, гири, канати для лазіння, обручі,ракетки 
настольного тенісу, футбольні,баскетбольні м’ячів в достатній 
кількості.

Директс В.А.Доброжан
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