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Шановна Оксано!

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з 
Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради розглянуто 
Ваш запит на інформацію щодо фінансування комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 411 Харківської міської ради» 
(далі -  ЗДО №411).

За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Бухгалтерський облік ЗДО № 411, здійснюється централізованою 

бухгалтерією Управління освіти адміністрації Шевченківського району 
Харківської міської ради. Розпорядником коштів є Управління освіти 
Шевченківського району Харківської міської ради (далі -  Управління освіти).

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 №411 не є 
розпорядником коштів, надання закладом освіти бюджетного запиту не 
передбачено законодавством. Разом з тим, завідувачем закладу надана потреба 
на 2021 рік (додається).

Фінансування зазначеного закладу дошкільної освіти у 2021 році 
здійснюється у межах затвердженого кошторису в сумі 9 683 360 гривень 
(копія кошторису та розрахунків до нього додається.
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Станом на 27.09.2021 за кошти місцевого бюджету на загальну суму 
9 969 грн було придбано: господарчі товари (мийні засоби, пральний порошок, 
гель «САНТРІ», паперові рушники, дезінфікуючі засоби тощо).

Додатково протягом жовтня буде придбано антисептичні засоби та 
засоби для дезінфекції.

Також в рамках Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 
2018-2022 роки у 2021 році було проведено ремонт туалету групи № 8, замінено 
вікна у групах № 4 та 7, встановлено дитячий ігровий майданчик для групи № 2 
на загальну суму 842 072, 02 грн.

Впродовж 2021 року було залучено благодійні кошти на загальну суму 
114 920 грн:

- господарчі товари (мийні засоби, пральний порошок, паперові 
рушники, дезінфікуючі засоби, лампа електрична, рукавички гумові, фарба, 
вікна та двері металопластикові тощо);

- м’який інвентар (матраци дитячі, ковдри, подушки, постільна білизна
тощо);

- меблі (кухонний комплект).
Залучення благодійних коштів здійснюється згідно з діючим 

законодавством, на добровільних засадах. Усі придбання обліковуються 
відповідно до норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні».

В липні 2021 року Управлінням освіти складено прогноз видатків по 
галузі «Освіта» на 2022-2024 роки, до розрахунку якого включено потребу на 
утримання закладу, копія потреби ЗДО № 411 на 2022 рік додається.

З повагою,
Начальник загального відділу, 
відповідальний за організацію роботи О
щодо забезпечення доступу
до публічної інформації М.М. ЗАКІПНИЙ
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