
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

22.01.2018 смт Нова Водолага №  31 

 
 

  

 

Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних 

коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII (із змінами) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити  Буряківську Яну Станіславівну, головного бухгалтера, 

Килипко Людмилу Сергіївну, бухгалтера, Войтенко Ірину Вікторівну, 

бухгалтера  та Водолажченко Надію Миколаївну, бухгалтера, відповідальними 

особами за оприлюднення інформації на  Єдиному веб-порталі використання 

публічних коштів (далі Єдиний веб-портал). 

Упродовж 2018 року 

2. Відповідальній особі Войтенко Ірині Вікторовні: 

2.1. Розміщувати на Єдиному веб-порталі за кодами економічної класифікації 

видатків (КЕКВ) 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар), 2220 

(Медикаменти та перев’язувальні матеріали), 3110 (Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування), 3130 (Капітальний ремонт)  

наступну інформацію: 

- інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, 

виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
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місцезнаходження); вартість договору; ціна за одиницю (за наявності); 

кількість закупленого товару, робіт та/або послуг; про  проведення процедури 

закупівлі або обгрунтування її відсутності з посиланням на закон; обсяг 

платежів за договором у звітному періоді; строк дії договору; 

- інформації про стан виконання договорів, укладених у звітному періоді 

з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, 

виконавець, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); вартість 

договору; ціна за  одиницю; про процедуру закупівлі або обгрунтування її 

відсутності з посиланням на закон; обсяг платежів за договором у звітному 

періоді; наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в 

результаті виконання договору; акти виконання договору (акти наданих 

послуг, приймання-передачі виконаних робіт) та видаткові накладні; 

2.2. Інформацію, зазначену в пункті  2.1, оприлюдювати  щоквартально, не 

пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу. 

2.3.Відомості, що оприлюднюються, повинні бути повними, правдивими, 

точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або 

за відповідний період часу. 

Упродовж 2018 року 

2.4. На сайті www.e-data.gov.ua   ознайомлюватися з інструкцією користувача 

єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-Data. 

Упродовж 2018 року 

3. Відповідальній особі Водолажченко Надії Миколаївні: 

3.1. Розміщувати на Єдиному веб-порталі за кодами економічної класифікації 

видатків 2230 (Продукти  харчування), 2282 (Окремі заходи по реалізації  

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів  розвитку), 2800 

(Інші поточні видатки)  наступну інформацію: 

- інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, 

виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження); вартість договору; ціна за одиницю (за наявності); 
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кількість закупленого товару, робіт та/або послуг; про  проведення процедури 

закупівлі або обгрунтування її відсутності з посиланням на закон; обсяг 

платежів за договором у звітному періоді; строк дії договору; 

- інформації про стан виконання договорів, укладених у звітному періоді 

з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, 

виконавець, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); вартість 

договору; ціна за  одиницю; про процедуру закупівлі або обгрунтування її 

відсутності з посиланням на закон; обсяг платежів за договором у звітному 

періоді; наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в 

результаті виконання договору; акти виконання договору (акти наданих 

послуг, приймання-передачі виконаних робіт) та видаткові накладні; 

3.2. Інформацію, зазначену в пункті  3.1, оприлюдювати  щоквартально, не 

пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу. 

3.3. Відомості, що оприлюднюються, повинні бути повними, правдивими, 

точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або 

за відповідний період часу. 

Упродовж 2018 року 

3.4. На сайті www.e-data.gov.ua   ознайомлюватися з інструкцією користувача 

єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-Data. 

Упродовж 2018 року 

4. Відповідальній особі Килипко Людмилі Сергіївні: 

4.1. Розміщувати на Єдиному веб-порталі за кодами економічної класифікації 

видатків 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)), 2272 (Оплата 

водопостачання та водовідведення), 2273 (Оплата  електроенергії), 2274 

(Оплата  природного газу) наступну інформацію: 

- інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, 

виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження); вартість договору; ціна за одиницю (за наявності); 

кількість закупленого товару, робіт та/або послуг; про  проведення процедури 
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закупівлі або обгрунтування її відсутності з посиланням на закон; обсяг 

платежів за договором у звітному періоді; строк дії договору; 

- інформації про стан виконання договорів, укладених у звітному періоді 

з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, 

виконавець, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); вартість 

договору; ціна за  одиницю; про процедуру закупівлі або обгрунтування її 

відсутності з посиланням на закон; обсяг платежів за договором у звітному 

періоді; наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в 

результаті виконання договору; акти виконання договору (акти наданих 

послуг, приймання-передачі виконаних робіт) та видаткові накладні; 

4.2. Інформацію, зазначену в пункті  4.1, оприлюдювати  щоквартально, не 

пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу. 

4.3. Відомості, що оприлюднюються, повинні бути повними, правдивими, 

точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або 

за відповідний період часу. 

Упродовж 2018 року 

4.4. На сайті www.e-data.gov.ua   ознайомлюватися з інструкцією користувача 

єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-Data. 

Упродовж 2018 року 

5. Відповідальній особі Буряківській Яні Станіславівні: 

5.1. Розміщувати на Єдиному веб-порталі інформації про обсяги бюджетних 

асигнувань, обсяги видатків та наданих бюджетних кредитів (при цьому 

зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів 

спеціального фонду бюджету), кількість службових відряджень, у тому числі 

із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на 

службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на 

закордонні відрядження. 

5.2. Інформацію, зазначену в пункті  5.1, оприлюдювати  щоквартально, не 

пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу. 
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5.3. Відомості, що оприлюднюються, повинні бути повними, правдивими, 

точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або 

за відповідний період часу. 

Упродовж 2018 року 

5.4. На сайті www.e-data.gov.ua   ознайомлюватися з інструкцією користувача 

єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-Data. 

Упродовж 2018 року 

6. Скасувати накази по закладу від 12.06.2017 року № 136 «Про призначення 

відповідальних осіб за оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі 

використання публічних коштів», від 05.10.2017 року № 230 «Про 

призначення відповідальних осіб за оприлюднення інформації на Єдиному 

веб-порталі використання публічних коштів» 

  22.01.2018 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

                                                                                          

 

 

Директор                                                                                С.Ю. Єрмаков 

Буряківська 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Буряківська Я.С.___________ 

Килипко Л.С.______________ 

Войтенко І.В.   ______________ 

Водолажченко Н.М._________ 
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