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На Ваш iнформацiйний запит 29.0З.2019р. iнформуемо, що згiдно
попередньоi мережi у п,r. Ужгородi буде сформовано 58 перших класiв в яких
плануеться навчати |669 учнiв.

Вiдповiдно розпорядження голови Закарпатськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiT 14.03.20|9 Ns 149 <Про внесення змiн до обласного бюджету на
201-9 piK>, розподiл субвенцii з держаного бюджету мiсцевим бюджетам на
забезпечення якiсноi, сучасноi та доступноi загальноi середньоi освiти <<Нова

украiнська школа)> закладам загальноi освiти м. Ужгород розподiлено та
субвенцiю у cyMi 2 784 300грн. в тому числi :

- витрати на вiдрядження вчителiв , пiдвищення iх ква-гriфiкацiТ - 64100грн.
закупiвлю дидактичних матерiалiв для учнiв початкових класiв

600 800грн.
- закупiвля сучасних меблiв для початкових класiв новоI украiнськоi школи

- 1 5б3 600грн.
- закупiвля музичних iHcTpyMeHTiB, комп'ютерного обладнання,

вiдповiдного мультимедiйного контенту для початкових класiв новоi
украiнськоi школи - 555 800рн.

Станом на 01 .04.2OI9 року сума даноi субвенцii доведена до закладiв
загальноi середньоi освiти

На розгляд черговоi cecii Ужгородськоi MicbKoi ради винесено на умовах
спiв фiнансування видiлення бюджетних призначень в cyMi 1 165 800грн.
зокрема:

- закупiвлю дидактичних матерiалiв для учнiв початкових класiв -
257 486 грн.
- закупiвля сучасних меблiв для початкових класiв новоi украiнськоi школи

-600 114грн.



- закупiвля музичних iHcTpyMeHTiB, комп'ютерного обладнання,
вiдповiдного мультимедiйного контенту для початкових класiв новоi

Розпорядниками бюджетних коштiв субвенцii для <НовоТ украiнськоi
школи>) с заклади загальноi середньоi освiти м. Ужгород.

Iнформуемо Вас про те, що бюджетнi призначення доведено пiдвiдомчим
закладам в розрiзi мiсяцiв.

А. сушко

украiнськоi школи - 2З8 200грн.
Станом на 01.04.2019року сума спiв фiнансування iз мiського бюджету

не видiлена.

Секретар ради

Наталiя Мухомедьянова б 1 -30-90
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На Ваш запит вiд 29.03.20|9 року щодо процрам, за якими навчаються
ПеРШокласники у школах MicTa Ужгород, управлiння освiти Ужгородськоi
MicbKoi ради надае iнформацiю.

У 20|81201'9 навч€Lльному роцi першокласники MicTa Ужгород
наВчаютьая за типовими освiтнiми програмами, затвердженими наказом МОН
УКРаiЪи 2LOЗ.20t8 р. trГэ268 (у 52 класах 24 закладiв освiти) ,а нетиповими
освiтнiми програмами (у 7 класах 5 закладiв освiти).

За НеТиПовою освiтнъою програмою <<Iнтелект Украiни) навчаються

УЧНi У П'ЯТи класах трьох закладiв освiти, а саме: у двох перших класах
УЗОШ I-III ст. М 20 - лiцей <<Лiдер>>, у двох перших класах СНВК <Пролiсок>
та одному першому класi НВК <<Первоцвiт>.

За Нетиповою освiтньою програмою <На крилах успiху> навчаються

УЧНi ДВОх класiв: один uерший клас у I]BK <<Веселка та один перший клас у
УЗоШ I-III ст. J\b 12.

Згiдно З висновком ЩСЯО цi нетиповi ocBiTHi програми вiдповiдають
новому Щержстандарту початковоi освiти.

Вiдповiдно до ст. 23 закону Украiни кПро ocBiTy> 05.09.2017р.Jф 2|45-
vш держава гарантуе академiчну, органiзацiйну, фiнансову i кадрову
автономiю закладiв освiти, обсяг якот визначаеться законом Украiъи <про
ocBiTy>>, спецiалъними законами та установчими документами закладу освiти.

Вiдповiдно до ст. 3З закону Украiни <Про ocBiTy>> 05.09.2017р.Jф 2|45-
vIII
якi

заклади освiти

розробляються

можуть використовувати типовi або iншi ocBiTHi програми,
та затверджуютъся вiдповiдно до цього Закону та

спецiа_гtьних законiв.
педагогiчна Рада закладу самостiйно обирае за якою програмою

навчатимуться учнi. Вiдповiдну програму затверджуе керiвник закладу. Вибiр



нетипових ocBiTHix програм потребуе письмовоi згоди - заяви батькiв
першокласникiв.

СТанОм на 2 квiтня2019 року проводиться приймання заяв на зарахування

У ПеРшi класи на 20L9l2020 навчапьний piK. Тому закладами освiти ще не
ПРиЙнято рiшення про використання тих чи iнших програм у перших класах на
20t9 12020 навчальний piK.

Секретар ради

Наталiя Мухомедьянова б 1 -З0-90

А. сушко


