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Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, відповідно до частини 
З статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» уважно 
розглянуто Вашу заяву щодо розподілу коштів субвенції з державного бюджету 
України на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова Українська школа» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 
квітня 2018 р. № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа»».

З приводу порушеного питання, в межах компетенції, повідомляємо наступне. 
На Ваш запит від 03.09.2018 р. №690/2 про обсяги фінансування на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
Українська школа» по закладу Одеська загальноосвітня школа №16 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області листом департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради від 20.09.2018 року №107/Ш Вам була надана детальна 
відповідь.

Також надаємо Вам копії документів, підготовлених розпорядником 
інформації - комунальною установою «Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси», 
якому підпорядкований вищевказаний заклад освіти.

Надалі, для прискорення отримання відповіді рекомендуємо Вам звертатись 
безпосередньо до розпорядника інформації - комунальної установи «Центр 
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Приморського району м. Одеси», якому підпорядкований вищевказаний заклад 
освіти.
Додаток 3 арк.

З повагою
заступник директора
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Одеська ЗОШ №16 

Інформація про облаштування кабінетів для  їх  класів на 2018-2019 роки
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2 ЗО ЗО 60 1 1 60 Наочно-дидактичний матеріал з української мови 

на магнітах «Абетка українська»

2 1548,80 3097,60

Наочно-дидактичний матеріал з англійської мови 

на магнітах «Абетка англійської мови»

2 1294,70 2589,40 |

Магнітий календар з англійської мови 2 689,70 1373,40

Набор цифр і знаків на магнітах 2 689,70 1379,40

Набір цифр (роздатковий) 60 212,96 425,92

Набір геометричних тіл  та фігур (дерев'яні) 14 526,35 1052,70

Набір лічильного матеріалу (рахункові палички 

Кюізенера)

14 822,80 1645,60

Набір лічильного матеріалу
'

14 1 1 0 1 ,1 0 2 2 0 2 ,2 0

ТанграМ 14 359,37 718,74



і
] Набір мідного посуду (пластиковий) 14 533,61 1067,22

Терези лабораторні 14 1049,07 2098,14

.....

Терези демонстраційні 2 1488,30 2976,60

Математичний планшет 10x10 14 356,95 713,90

Набір грошових знаків (ррздатковий) 14 425,92 851,84
ї

Набір «Частини цілого на крузі. Прості др о б и » 2 1161,60 2323,20

Демонстраційний комплект вимірювальних 

приладів (лінійка їм , 2 трикутники, циркуль)

2 3021,37 6042,74"

Демонстраційна м одель механічного годинника, 

настінна (24год. годинна, хвилинна стрілки)

2 580,80 1161,60

М одель механічного годинника (годинна, 

хвилинна стрілки) роздаткаова

14 186,34 372,68

Годинник пісочний (Ю хв) 2 118,58 237,16

Набір годинників пісочних (1, 2, 5 хв) 14 341,22 682,44 і

І

Набір для  конструювання з різними способами 

з'єднання деталей (Магнітний конструктор) 118 

деталей

2 3932,50 7865

і

Набір для конструювання з різними способами 

з'єднання деталей (Пго, Світ тварин) 160 деталей

б 2202,20 4404,40

Глобус політичний (260мм) 2 713,90 1427,80

. Лупа шкільна 14 71,39 142,78

!

І Мікроскоп учнівський малий

1

14 2758,80 5517,60



Мікроскоп учнівський 14 3980,90 7961,80 і

Дитяча карта світу 2 78,65 157,30

Дитяча карта України 2 78,65 157,30

Набор музичних інструментів 2 3080,66 6161,32

:s. Ляльковий театр 2 3194,40 6388,80 І

Настільні: розвивальні ігри (комплект) 4 919,60 1839,29

Кйлймок-конструктор з лазлів 4 614,30 1228,60

Скриня з кришкою середня (F2) 14 381,15 762,30

Візок пластиковий для  зберігання дидактичного 

матеріалу (на 12 скринь)

2 9631,60 19263,20

Фабрика друку (принтер, сканер, копір) 2 9014,50 18029

Ноутбук Deli Inspiron 2 19880,30 39760,60 ;

Станція для  ламінування 2 4065,60 8131,20

Дошка коркова 90x120 см
■ ......... ......... 2 919,60 1839,20
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