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Шановна пані Олено!

У відповідь на Ваш інформаційний запит від 20.06.2019 року стосовно 
обсягів коштів, направлених на забезпечення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа», зокрема, по спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №274 
з поглибленим вивченням іноземної мови (далі -  школа № 274), управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації інформує.

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 
№237 розпорядженням КМДА від 04.04.2019 № 611 Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації по галузі «Освіта» з державного бюджету 
(субвенції) виділені кошти у загальному обсязі -  6943,5 тис. грн та 
співфінансування за рахунок перевиконання доходної частини загального 
фонду бюджету міста Києва - 2975,7 тис. грн. на виконання програми «Нова 
українська школа».

2. Інформація, подання, заява, потреба, бюджетний запит або будь- 
який інший запит (в тому числі на ремонт приміщень школи для перших класів) 
директора школи № 274 на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2019-2020 навчальний 
рік не надавалася до управління освіти.

3. З метою урахування положень Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» примірний перелік засобів навчання та обладнання навчального і 
загального призначення для навчальних кабінетів був затверджений наказом 
Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 № 137.

4. Станом на 24.06.2019 року розробляється тендерна документація 
(технічні завдання, характеристики предмета закупівлі, якісні показники) на 
придбання сучасних меблів для 1-их класів НУШ на загальну суму 5465,4 тис.
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грн (в тому числі на школу № 274 -  147,7 тис. грн.), на придбання дидактичних 
матеріалів -  1835,8 тис. грн (в тому числі на школу № 274 -  41,2 тис. грн.) та на 
придбання мультимедійного обладнання на загальну суму 2618,0 тис. грн (в 
тому числі на школу № 274 -  145,5 тис. грн.) за рахунок державного фонду 
(субвенції).
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