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Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто и ш
Ваше звернення щодо Одеської загальноосвітньої школи № 80 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області (вул. Ільфа і Петрова, 13/1) (далі - Одеська:
: ЗОШ№80).
:і 3 Приводу поруш еного питання надаємо копії документів та пояснення,: Ш р іІІ
наданих
комунальною установою «Центр фінансування та господарської]
діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м.Одеси».
Ip;|Й8|і
В межах затверджених лімітних призначень Комунальною установою в:
2018 році проведені процедури закупівлі на придбання засобів навчання та! ЙІфіа
обладнання для навчальних кабінетів початкової школи для всіх закладів;
Київського району м. Одеси та зокрема для Одеської ЗОНІ №80.
За результатами процедур закупівель було укладено договори на закупівлю:
1. Комплектів учнівських меблів для початкових класів (комплект!
складається: ЗО парт антисколіозних одномісних та ЗО стільців), для Одеської
ЗОЩ № 80 придбано 2 комплекти меблів на суму 178,9 тис. грн. ;
:»(];,2- Дидактичних матеріалів, за яким Одеська ЗО Ш № 80 отримала 5
комплектів на загальну суму 91,4 тис. грн. Один комплект складається із 21
найменування, а саме: наочно-дидактичний матеріал з української мови на
магнітах «Абетка українська» (демонстраційний), набір настільних розливальних :
ігор, наочно-дидактичний матеріал з англійської мови на магнітах «Абетка
англійської мови» (демонстраційний), терези з набором важків, набір моделей І •: '
геометричних тіл (дерев'яні), ляльки для театральних ігор, набір цифр, знаків та | : | у :
зразків каліграфічного письма цифр (демонстраційний), набір мірного посуду Й р ц
§Г|.Г ' і
(пластиковий), танграм магнітний, магнітний набір для вивчення часток та дробів,
модель механічного годинника, настінна (демонстраційна), набір годинників
пісочних (1, 2, 5 хв), набір музичних інструментів, комплексний словник
української мови, словники, секундомір, дитяча карта світу, глобус, компас, Ці ІцдЬД;
І
мікроскоп дитячий, дитяча карта України;
3. К о м п ’ютерного обладнання (комплект складається: ноутбук та ІДИ
; t багатофункціональний пристрій) для Одеської ЗО Ш № 80 придбано 3 комплекти на
$ ЦІЇ
загальну суму 60,4 тис. грн.
fill
Поставка товарів проводилась протягом вересня-грудня 2018 року.
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Також надаємо копію інформації яка надійшла від адміністрації Одеської
ЗОІІІ№8() щодо забезпечення засобів навчання та обладнання для навчальних Т ІШ
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кабінетів початкової школи, учні яких навчаються за новими методиками, згідно:
постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року №237.
Інформацію щодо закупівлі у 2019 році для потреби перш их класів в рамках
програми “Нова українська школа” Комунальна установа не має можливості;
надати у з в ’язку з відсутністю затверджених лімітних призначень на 2019 рік на ці
Й:І
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отримання відповіді рекомендуємо Вам звергатись1
безпосередньо до комунальної установи «Центр фінансування та господарської
діяльності закладів та установ системи освіти м.Одеси» району, якому
підпорядкований заклад освіти.
Додатково повідомляємо що:
- : згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону України від 09.04.2015 № 319-УІЇЇ
«Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, а саме;
комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності
закладів та установ системи освіти м. Одеси» району, якому підпорядкований
запитуваний Вами заклад освіти, зобов'язаний визначати спеціальні місця для
!"і : Н
роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право
' : .і
запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх,^
записувати на будь-які носії інформації тощо;
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- відповідно до ст. 28 розділу III Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.21 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року №
624 «Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію» у разі, якщо задоволення запиту на
інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10
сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на
•І": ,
копіювання та друк.
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Директор департаменту
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