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ГРИЦЕНКО ТЕТЯНІ

Про надання інформації

На Ваш запит на інформацію від 20.08.2018 щодо обсягу 
співфінансування потреб учнів початкових класів «Нової української школи» 
Виконавчий комітет Чугуївської міської ради надає наступну інформацію.

1-2. Рішенням XXXIII сесії Чугуївської міської ради VII скликання від 
23.06.2018 № 1125-УІІ «Про внесення змін до рішення XXVII сесії Чугуївської 
міської ради VII скликання від 20.12.2017 року № 874-VII «ІІро міський 
бюджет на 2018 рік» (зі змінами)» внесені зміни до міського бюджету та 
розподілені кошти цільової субвенції з обласного бюджету на закупівлю 
дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, 
відповідного мультимедійного контенту для початкових класів "Нової 
української школи") в сумі 748276,00 грн. (сімсот сорок вісім тисяч двісті 
сімдесят шість гривень 00 копійок) та співфінансування за рахунок коштів 
міського бюджету у розмірі ЗО відсотків, що становить 320690,00 грн. (триста 
двадцять тисяч шістсот дев’яносто гривень 00 копійок) відповідно до вимог 
п.4 постанови КМУ від 04.04.2018 № 237 "Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

Кошти розподілені за напрямами наступним чином:
1) 40 відсотків - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових 
класів на суму 427586,00 грн.;
2) 40 відсотків - на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової 
української школи на суму 427586,00 грн.;
3) 20 відсотків - на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи на
суму 213794,00 грн.

За попередньою мережею класів, складеною керівниками закладів
загальної середньої освіти на 2018/2019 навчальний рік, в м. Чугуєві буде
відкрито п’ятнадцять 1-х класів, 2 з яких в Чугуївському навчально-виховному 
комплексі «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» № 8 Чугуївської міської ради Харківської області.
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3. Відповідно до подання директора Чугуївського НВК №8 від
31.07.2018 року № 01-30/307 за кошти місцевого бюджету до 1 вересня 
закуплено будівельні матеріали на ремонт двох кабінетів ЗОШ № 8 на суму 
34,41 тис. грн. (08В, лінолеум), м'яка підлога (для ігрової зони ). Копія 
подання додається.

4.Обсяг державних коштів, виділений на реалізацію Концепції «Нова 
українська школа», викладений у п.1 цього листа. За результатами відкритих 
торгів будуть укладені договори і тільки після цього буде можливість 
остаточно визначити обсяг коштів, фактично витрачених на забезпечення 
меблями, обладнанням, дидактичним матеріалом учнів 1-го класу кожного 
закладу, у тому числі Чугуївського навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 8 
Чугуївської міської ради Харківської області.

5. Перелік необхідних меблів, обладнання визначений відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 №137 «Про 
затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання 
навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової 
школи» та від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо організації освітнього простору Нової української школи». Підручники 
були замовлені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки» України від
06.07.2018 №735 «Про видання підручників для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році», яким був 
затверджений перелік підручників для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти та листа Міністерства освіти і науки України від 06.07.2018 №1/9-430 
«Про замовлення закладами загальної середньої освіти підручників для 1 
класу». Зошити для учнів 1 класу не замовлялися.

6. Процедури державних закупівель проводяться тендерним комітетом 
відділу освіти Чугуївської міської ради. Укладення договорів здійснюється 
відділом освіти Чугуївської міської ради централізовано.

Тендер на закупівлю меблів було оголошено 2 рази: 20.07.2018 та 
06.08.2018. Торги відмінено у зв’язку з відсутністю .учасників. Розпочато 
переговорну процедуру. Поставка продукції очікується в листопаді-грудні 
2018 року.

Тендер на закупівлю дидактичних матеріалів було оголошено 2 рази:
20.07.2018 та 06.08.2018. Торги відмінено у зв’язку з відсутністю учасників. 
Розпочато переговорну процедуру.

Тендер на закупівлю комп’ютерного обладнання на стадії кваліфікації 
тендерних пропозицій, поставка продукції очікується до 15.09.2018

7. Дофінансування за рахунок батьків не передбачається.

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради

Проценко 2-45-87
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ДСТУ ISO 9001:2009 Реєстр Укр.СЕПРО від 14.04,2011 № ЦА.2.003.05901-П

Для організації освітнього процесу в перших класах, # в умовах 

упровадження нового Державного стандарту початкової освіти адміністрація 

Чугуївського НВК «ДНЗ -  ЗОШ І-ІИ ступенів» №8 просить Вас сприяти 

питанню, щодо виділення коштів для придбання будівельних матеріалів для 

ремонту підлоги на суму 35.441грн.00 коп.

Рахунок на оплату додається.

2018 № 0 1 -3 0 /,-/^~

НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
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