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Про надання інформації

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної 
адміністрації на запит від 03.09.2018 про розподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» в межах повноважень 
повідомляє таке.

Відповідно до 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»» для Миколаївської 
області виділено із загального фонду Державного бюджету коштів зазначеної 
субвенції у сумі 39 911,5 тис. гривень.

Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного 
обладнання для закладів загальної середньої освіти та їх доставка здійснюється 
за рахунок обсягу субвенції з державного бюджету на засадах співфінансування 
з місцевих бюджетів. Бюджети міст обласного значення, районів та об’єднаних 
територіальних громад дофінансовують забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 
6 522,7 тис. гривень.

За інформацією управління освіти Миколаївської міської ради 
Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 32 імені Кривоносова 
С.С. виділено: 65,7 тис. грн на придбання парт і стільців; 38,6 тис. грн на 
придбання дидактичних матеріалів та 19,1 тис. грн на облаштування робочого 
місця вчителя (багатофункціональний пристрій та ноутбук).



Перелік необхідного оснащення для перших класів визначено постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 та наказом Міністерства 
освіти і науки України від 13.02.2018 № 137.

Управлінням освіти Миколаївської міської ради у відповідності до вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі» проведено низку відритих торгів на 
закупівлю дидактичних матеріалів в сумі 2988,7 тис. грн та меблів на 
5748,0 тис. гривен. Укладено договори на придбання дидактичних матеріалів, 
столів учнівських одномісних з полицею на металевому каркасі, що 
регулюються по висоті, стільців учнівських.

В даний час тривають відкриті торги щодо закупівлі ноутбуків та 
багатофункціональних пристроїв для комплектування кабінетів початкових 
класів.

Управління освіти Миколаївської міської ради звернулося до 
постійних депутатських комісій з проханням винести на розгляд чергової сесії 
питання про додаткове фінансування закладів освіти з метою якісної 
реалізації Концепції «Нова українська школа» (лист УО від 27.07.2018 
№2344/13.01.01-07/14).
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