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Щодо надання інформації

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації розглянув 

Ваш інформаційний запит від 24 серпня 2018 року та повідомляє. 

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 04 квітня 2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» Львівській області 

передбачено кошти в сумі 99445,1  тис грн. Для закупівлі дидактичних 

матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком 

затверджених МОН передбачено 70916,3 тис грн, для підготовки тренерів-

педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть 

учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів 

закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, 

заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навально-виховної 

(навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які 

навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів 

загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами 

національних меншин – 28528,8 тис грн.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 14 травня 2018 року № 436/0/5-18 «Про виділення субвенції» місцевим 
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бюджетам Львівської області скеровано субвенцію в сумі 99445,1 тис грн для 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа».

На закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів що 

навчаються за новими методиками передбачено 40 відсотків (28366,52 тис грн) 

відповідно до вищезгаданої Постанови. Розподіл субвенції між бюджетами 

проведено з урахуванням кількості класів початкової школи (5842) на 

відповідній території. Для придбання дидактичних матеріалів учням 

початкових класів що навчаються за новими методиками для бюджету             м. 

Львова передбачено 4568,799 тис грн.

Відповідно до вищезгаданої Постанови передбачено 40 відсотків 

(28366,52 тис грн) на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової 

української школи. Розподіл субвенції між бюджетами проведено з 

урахуванням кількості учнів 1-4 класів (111993) на відповідній території. Для 

закупівлі сучасних меблів для початкових класів нової української школи для 

бюджету м. Львова передбачено 7122,665 тис грн.

На закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 

контенту для початкових класів нової української школи передбачено 20 

відсотків (14183,26 тис грн) відповідно до вищезгаданої Постанови. Розподіл 

субвенції між бюджетами проведено з урахуванням кількості закладів (1087), у 

яких є початкова школа в адміністративно-територіальній одиниці. Для 

придбання комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту 

бюджету м. Львова передбачено 1096,875 тис грн.

Сума співфінансування з місцевих бюджетів для закладів, розташованих 

у містах обласного значення, – не менше 30%, у районах та в ОТГ – не менше 

як 10%, у населених пунктах, що мають статус гірських, – не менше 5%. 

З повагою
Директор департаменту                                                Мандзій Л.С.      

Мусаковська  2615879


