
 

      

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

вул. Воронцовська 15-а, м. Херсон, 73000, тел./факс.(0552) 42 33 34, е-mail: 

xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxt

Код ЄДРПОУ 02146713 

______________№ _______________

На №_________від_______________

Ларисі

Про надання інформації

Шановна пані Ларисі!

На Ваш інформаційний запит від 29.12.2021 стосовно фінансування 
Херсонського закладу дошкільної освіти№ 73 Херсонської міської ради, 
управління освіти Херсонської міської ради надає запитувану Вами 

інформацію, а саме:
1. Копію кошторису закладу на 2021 рік.
2. Копію розрахунку до кошторису (проекту кошторису з розрахунками) 

на 2021 рік.
3. Перелік потреб дитячого садка на 2021 рік, що були надані директором 

закладу (бюджетний запит на 2021 та 2022 роки).
4. Нарахована заробітна плата з урахуванням премій та надбавок, яку 

отримують працівники закладу (Додаток № 1).

5. За рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету у 2021 році в 

закладі здійснено капітальний ремонт харчоблоку на суму 542,1 тис. 
грн. 

6. Інформацію щодо договорів на поставку продуктів харчування та 
інших товарів до навчального закладу викладено в установленому 

порядку на веб-порталі уповноваженого органу за електронною 

адресою: www.prozorro.gov.ua і знаходяться у вільному та 
безоплатному доступі.

7. Інформація по благодійним внескам (спонсорській допомозі) в 

негрошовій формі надано в Додатку № 2. На благодійний рахунок 

закладу у 2021 році кошти не надходили.
8. Клопотання директору закладу з переліком побутових та 

господарських витрат (бюджетний запит) додається.
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9. Обсяг коштів, що були виділені із загального фонду місцевого 

бюджету та з бюджету розвитку міста Херсона на фінансування 
Херсонського закладу дошкільної освіти № 73 Херсонської міської 
ради  на 2021 р становить 5 943,2 тис. грн, а саме:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 4 838,0 тис. грн;
- на харчування дітей – 526,5 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 392,3 тис. грн;
- на поточні видатки (обладнання на харчоблок, комп’ютерна 

техніка, послуги зв’язку, охорони та ін.) – 205,8 тис. грн;
- на придбання обладнання довгострокового користування 

(обладнання на харчоблок) – 172,0 тис. грн;
- на здійснення капітального ремонту харчоблоку – 542,1 тис. грн.

10. Копія звернення директора ЗДО № 73 на проведення ремонтних робіт 
в садочку, на придбання побутової хімії, канцтоварів та інші потреби 

(бюджетний запит) на 2021-2022 роки додається. 

Додатки: на 13 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник управління освіти                        Наталя ЖУРЖЕНКО

Ольга Костирко 420857


