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ВЩДШ ОСВ1ТИ РОЗДШЬНЯНСЬКО!

районноУ державноТ адмшстрацй*

Шановна Людмило !

До Департаменту осв!ти 1 науки ОдеськоТ обласноУ державно'Г
адшшстраци (дал! - Департамент) в!д Департаменту осв!ти 1 науки КиУвськоУ
мюькоУ державноУ адмипстращУ надшшло Ваше звернення в!д 30.08.2018 щодо
коитв субвенщУ на забезпечення яюсноУ, сучасно'Г та доступно! загальноТ
середньоУ осв!ти «Нова УкраУнська школа» в осв1тн1х закладах с. Кошари
Роздшьнянського району. В доповнення до вщповш на шформацшний запит
в1д 27.08.2018 №419/ЗП1-05 щодо кошт!в субвенцп на забезпечення якюноУ,
сучасноУ та доступно! «загальноУ середньоУ осв!ти «Нова УкраУнська школа» в
Розд!льнянському район\ межах компетенци шформуемо.

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1нютр1в УкраУни в!д 04.04.2018 №237
«Деяк! питания надання субвенцп з Державного бюджету мюцевим бюджетам
на забезпечення яюсно'Г, сучасноУ та доступноУ загально'Г середньоУ осв!ти «Нова
УкраУнська школа»» (дал! Постанова) р!шенням сес1У обласноУ ради вщ
17.05.2018 було затверджено розпод!л кошт!в зазначеноУ субвенц!У. Розподш
зд1йснювався В1дпов1дно до Порядку, затвердженого вищезазначеною
Постановою з урахуванням кшькост! учн!в 1 клас!в, кшькост! клас!в початковоТ
школи та кшькост! заклад!в, в яких е початкова школа.

Зпдно з розпод!лом Розд1льнянському району передбачен] кошти
субвеици в сум! 1851,9 тис.грн.

В1ДПОВЩНО до п.4 вищезазначеноУ Постанови для заклад!в, розташованих
в районах, розпод!л зд!Йснювався наступним чином: 90% за рахунок кошт!в
субвенц'п, 10% сп!вф1нансування з мюцевого бюджету. Станом на 01.10.2018 з
бюджету Роздшьнянського району передбачено сшвфшансування в сум! 185,2
тис. грн.

За шформащею Розд1льнянськоУ районноУ державноУ адмш1стращТ станом
на 01.10.2018 кошти субвенц!У використан! в загальнш сум! 970,4 тис.грн, в
тому числ! на придбання мебл!в 663,5 тис. грн. та на забезпечення



комп ютерною технжою та вщповщним мультьмедшним контентом в сум!
304,3 тис. грн. Кошти на придбання дидактичних матер!ал!в будуть використан!
шсля завершения процедур закушвель.

Прим!рний пер&ШК засоб!в навчання та обладнання навчального та
загального призначення для навчальних каб!нет!в початковоУ школи з
урахуванням положень Концепцп реашшщ державноУ пол!тики у сфер!
реформування загальноУ середньоУ освгги «Нова украУнська школа»
затверджепо Наказом Мппстерства осв!ти 1 науки УкраУни в!д 13.02.2018 №137.
Кр!м того, ВЩПОВ1ДНО до Наказу Мшютерства освгги 1 науки УкраУни в!д
23.03.2018 №283 затверджено Методичн! рекомендац1У щодо орган 1зац1У нового
освггнього простору НовоУ украУнськоУ школи.

Одночасно 1нформуемо, що в1дпов1дно до п.З статт! 30 Закону УкраУни
в!д 05.09.2017 №2145-У1П «Про осв!ту» заклади осшти, що отримують
публ!чш кошти, та Их засповппки зобов'язан! оприлюднювати на своУх веб-
сайтах кошторис ! ф!нансовий зв!т про надходження та використання вс!х
отриманих кошт!в, 1нформац!ю про перел!к товаров, роб!т ! послуг, отриманих
як благодшна допомога, !з зазначенням Ух вартост!, а також про кошти,
отриман! з !нших джерел, не заборонених законодавством.

Враховуючи вищевикладене, для отримання в!дпов!д! на вс! 1нш! питания
Ваш запит направлено до в!дд!лу осв!ти Розд!льняпськоУ районноТ державноУ
адм!н!страц!У.
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