
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: hum рої it іс «j4nipiorada.gov на

від На № 37/3208 від 26.1 0.2018

Іщенко Катерині Олександрівні 
м. Дніпро, 40 )О0 
for+requesM І 558- 

c56e5f97@dos i p.pr.ivcа.eom.ua

Про розгляд звернення

Шановна Катерино Олександрівно!
Розглянувши Ваш інформаційний запит від 26 10.2018 № 37/3208 

повідомляємо наступне.
Відповідно розпорядження голови Дніпропетровської' обласно" адміністрації 

від 27.04.2018 №Р-214/0/3-18 департаменту гуманітарної і елі гики Дніпровської 
міської ради було виділено кошти субвенції з обласного Зоджегу до місцевих 
бюджетів на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа», на загальну суму 16 335,6 т не грн

Кошти субвенції використовуються на закупівлю дидактичних матеріалів, 
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідною мультимедійного 
контенту для початкових класів згідно Порядку використання у 2018 році 
субвенції затвердженого розпорядженням голови Дніпре петровської обласної 
адміністрації від 17.04.2018 №р-214/0/3-18.

Співфінансування виділено з міського бюджету м. Дніпро у загальній сумі 7 
010,3 тис. грн.

Кошти субвенції разом із співфінансуванням розподи єно наступним чином 
з урахуванням вимог бюджетного законодавства та порядку використання 
субвенцій:

на придбання дидактичного матеріалу в сумі 8 76~\9 тис. грн.;
на придбання сучасних меблів для початкових класів у сумі 1 1 439,4

тис. грн.;
на придбання комп’ютерного обладнання. відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів у сумі 3 !.' 8,6 тис гри.
Розподіл коштів зазначеної субвенції між закладами освіти здійснено на 

основі перспективної мережі початкових класів на 2018-20 У навчальний рік в 
тому числі і на Комунальний заклад освіти «Навчально - виховний комплекс 
№125» Дніпровської міської ради.
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06.08.2018 укладені договори на придбання меблів для юяткових класів на 
загальну суму 10 948,4 тис. грн.. Проходить поетапна поставка ;;о закладів освіти

12.09.2018 укладені договори на придбання дидак гчгого матеріалу на 
загальну суму 8 448,4 тис. грн..

08.10.2018 укладений договір на придбання комг’ отерто' техніки на 
загальну суму 3 131,8 тис. грн.. Проходить поетапна поставка до закладів освіти

Директор департаменту К. А. Сушко

Аджимян Олександр Рафікович 732 40 74 
Коротун Наталія Володимирівна 
Перегудова Анна Петрівна 095 815 85 07


