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, Шановна Наталіє!
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 

Ваше звернення про надання інформації стосовно^Одеської загальноосвітньої 
школи № 58 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області (далі -  ОЗОШ 
№ 58).

Повідомляємо, що комунальна установа «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського 
району м. Одеси» (далі -  КУ Приморського району) є безпосередньо 
розпорядником інформації.

Згідно інформації КУ Приморського району на підставі проведених 
розрахунків з огляду кількості шкіл, класів та учнів в них в межах доведених 
бюджетних призначень відповідно доведеним асигнуванням розподілялись 
кошти на фінансування шкіл району, в тому числі для ОЗОШ № 58.

На виконання вимог 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”» з державного та місцевого бюджету в 2019 
році для ОЗОШ № 58 виділено коштів в обсязі 138643,76 грн., з них: на 
дидактичні матеріали 29853,36 грн., на меблі 83250,00 грн., на комп’ютерне 
обладнання та багатофункціональний пристрій 24540,40 грн.

Проведено закупівлі, профінансовано та поставлено в ОЗОШ № 58:
- станом на 01.09.2019 комплект парт антисколіозних одномісних та 

стільців для класної кімнати в кількості ЗО шт.;
- в вересні поточного року дидактичний матеріал, а саме: математичні 

матеріали для організації учбових дослідів - 2 шт., муляжі овочів - 1 шт., дитяча 
карта світу - 2 шт., набір магнітів «Дидактичні картки Природознавство» - 1 шт., 
демонстраційний комплект вимірювальних приладів -  2 шт., модель механічного 
годинника -  2 шт., танграм магнітний -  1 шт., колекція «Мінерали та гірські 
породи» - 1 шт., віяло Дорожні знаки -  2 шт., килим з дорожньою розміткою -  1 
шт., набір магнітів «Дидактичні картки Я у Світі» - 2 шт., набір магнітів
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«Дидактичні картки Інформатика» - 1 шт., набір навчальних магнітів «Дидактичні 
картки (англійська мова)» - 1 шт., набір навчальних магнітів «Математика» - 1 шт., 
Наочно-дидактичний матеріал з англійської мови на магнітах «Абетка Англійської 
мови» - 1 шт., Наочно-дидактичний матеріал з української мови на магнітах 
«Абетка українська мова» - 1 шт., набір навчальних магнітів Дидактичні картки - 
2 шт.

Поставка комп’ютерного обладнання очікується до кінця жовтня.

З повагою
в. о. заступника директора департаменту Л. С. Чуприна

з .

Вик. Котелюк О. В. 
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