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Ь1 cfc25@dostup.pravda.com.ua)

Шановна Інно!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Вашу заяву про надання інформації стосовно фінансування Одеського 
навчально-виховного комплексу «Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
-  дошкільний заклад № 275» Одеської міської ради Одеської області (далі -  
Одеський НВК «Надія»).

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» надаємо інформацію, отриману від комунальної 
установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти Київського району м. Одеси», яка є безпосередньо 
розпорядником інформації та якій підпорядковано Одеський НВК «Надія».

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа”» (далі -  Постанова № 237) загальний обсяг затверджених 
бюджетних асигнувань на 2019 рік по закладам освіти Київського району м. 
Одеси (всього 22 загальноосвітніх закладів) складає 4 582 393,00 грн., у т.ч. для 
Одеського НВК "Надія" 266 520,00 грн., а саме:

- закупівля сучасних меблів для початкових класів -  доведено бюджетні 
призначення в сумі 181 000,00 грн.;

- закупівля дидактичних матеріалів для початкових класів -  доведено 
бюджетні призначення в сумі 44 000,00 грн.;

- закупівля музичних інструментів, комп’ютерного обладнання та 
відповідного мультимедійного контенту -  41 520,00 грн.

В межах затверджених лімітних призначень комунальною установою 
проводяться процедури закупівлі на придбання засобів навчання та обладнання
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для навчальних кабінетів початкової ніколи, учні яких навчаються за новими 
методиками, згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від
13.02.2018 № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та 
обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 
початкової школи» для всіх загальноосвітніх закладів Київського району м. 
Одеси та зокрема для Одеського НВК "Надія", а саме:

- закупівля парт та стільців для початкових класів, в яких стан меблів є 
незадовільним. За результатами процедур закупівель 10.07.2019 та 29.08.2019 
укладено договори на придбання шкільних меблів для першого класу закладів 
освіти Київського району, у т.ч. на поставку 90 парт антисколіозних 
одномісних та 90 стільців для класної кімнати Одеського НВК "Надія" на суму 
180 599,40 грн., поставка очікується до 30 вересня 2019 року;

- закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що 
навчаються за новими методиками. За результатами процедур закупівель
02.09.2019 укладено договір на придбання дидактичних матеріалів для перших 
класів закладів освіти Київського району, у т.ч. для Одеського НВК "Надія" на 
суму 43 064,40 грн., поставка очікується до 15 вересня 2019 року.

Для Одеського НВК "Надія" заплановано придбання:
- наборів для навчання усному рахунку -  3 шт, набору дидактичного 

матеріалу для вчителя Говоруша - 1 шт., наборів Українська абетка на магнітах 
- З шт., демонстраційного набору Кругообіг води в природі - 1 шт., 
демонстраційного набору магнітних цифр і знаків -  3 шт., набору настільних 
розвивальних ігор -  1 шт., моделі механічного годинника (година, хвилинна, 
день-ніч) -  1 шт., наборів дитячих букв Англійський алфавіт - 3 шт., наборів 
дитячих букв Український алфавіт - 3 шт., наборів для навчання грамоти і 
читання - 3 шт., набору таблиць до основних розділів граматичного матеріалу з 
української мови та читання - 1 шт., бібліотечки дитячої літератури -  1 шт., 
Танграм дерево - 3 шт., магнітних наборів для вивчення Часток та дробів -  З 
шт., глобусів, 26 см - 3 шт., наборів лічильного матеріалу (дерево) -  3 шт., 
карток з завданнями для вивчення часу, роз даткові -  3 шт., дитячих карт 
України -  3 шт., компасу -  3 шт., лупи шкільної -  3 шт., гербарію рослини 
природних зон України -  1 шт., колекції мінералів та гірської породи 
(демонстраційна) -  1 шт., колекції насіння і плоди -  1 шт., терези з набором 
важків (демонстраційні) -  1 шт., колекції Морське дно -  1 шт., муляжів овочів -  
1 шт., муляжів фруктів -  1 шт., дитячих карт світу -  3 шт.;

- закупівля комп’ютерного обладнання -  на теперішній час триває 
тендерна процедура з закупівлі комп’ютерного обладнання для початкових 
класів, яка розпочата в серпні поточного року. Для Одеського НВК "Надія" 
заплановано придбання 2-х комплектів (комплект: ноутбук та 
багатофункціональний пристрій) на загальну суму 41 520,00 грн.

Підручники для закладів освіти друкуються та видаються за рахунок 
коштів державного бюджету на замовлення Міністерства освіти та науки



України. Підручники для перших класів до закладів освіти, в тому числі і до 
Одеського НВК "Надія" надійшли у повному обсязі в 2018 році.

Надаємо копії інформацій, що надійшла від адміністрації Одеського НВК 
"Надія" щодо забезпечення засобами навчання та обладнання для навчальних 
кабінетів початкової школи, учні яких навчаються за новими методиками, 
згідно Постанови № 237 на 2019-2020 навчальний рік.

Додатки на двох арк.

З повагою
в. о. директора департаменту І. Є. Столбова

Вик. Котелюк О. В. 
тел. 776-30-24



ОДЕСЬКИМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «НАДІЯ»
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА МИ СТУПЕНІВ -  ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД Лі 275» 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Код СДРПОУ 23212578

65122, м. Одеса, вул. Архітекторська, 20/2

 17.04.2019.

на №

№  01-19/209

від___________

тел. 749-36-44, е-піаіі: onvknadiya202@gmail.kom

Комунальна установа 
«Центр фінансування та господарської 
діяльності закладів та установ системи 
освіти Київського району м. Одеси»

ІНФОРМАЦІЯ 
Одеського НВК «Надія» 

шодо забезпечення меблями 1-х класів у 2019/2020 н.р.

Одеський навчально-виховний комплекс 
«Надія» «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний заклад №275» Одеської міської 
ради Одеської області
Кількість перших класів в новому навчальному році 
2019/2020

2

Кількість дітей, які заплановано зарахувати до перших 
класів у 2019/2020 н.р.

60

Кількість наявних двомісних парт в приміщеннях, де 
розмістяться перші класи

32

Кількість наявних одномісних парт в приміщеннях, де 
розмістяться перші класи

0

Потреба в одномісних партах для перших класів 
2019/2020 и.р., в тому числі:

60

- для новостворених класів -
- кількість наявних двомісних парт, що не 

відповідають розділу 8 ДСанПіН 5.5,2.008-01 та 
| знаходяться в незадовільному стані

-

Директор /  г- ^  / V  Т.В.Оробець
• ......... уФ  Sj**

Вик.Голосов А. А. 
099-525 68-93
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ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «НАДІЯ» 
[ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ -  ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 275»  

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Код ЄДРПОУ 23212578

і д \  _ 65122, м. Одеса, вул. Архітекторська, 20/2 тел. 749-36-44, e-mail: nadia27S@ukr.net

від
Директору КУ «Центр фінансування 
та господарської діяльності 
закладів і установ системи освіти 
Київського району м. Одеси 
Чернієнко Ю.П.

Шановна Юліс Павлівно!

Адміністрація Одеського НВК «Надія» повідомляє Вам, що в закладі 
планувалося відкриття двох 1-х класів, але за підсумком набору документів для 
зарахування дітей до 1-го класу на 2019/2020 навчальний рік буде відкрито три 
класи.

У попередньому замовленні закладом порушувалося питання про 
придбання меблів (парт і стільців) та оргтехніки (ноутбук і БФП) для двох 
класів.

У зв’язку з викладеним вище просимо Вас додатково закупити ще для 
одного 1-го класу НВК «Надія» меблі (парти одномісні -  30 шт., стільці -  
ЗО шт.) та оргтехніку (ноутбук і багатофункціональний копіювальний 
пристрій).

З повагою

Директор Т.В.Оробець
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