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Шановний Віталію!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваше звернення про надання інформації стосовно Одеської загальноосвітньої 
школи № 30 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області (далі -  ОЗОШ 
№ ЗО).

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

Згідно інформації КУ Суворовського району на фінансування освіти 
розподілялись не на основі подання директора, а відповідно доведеним 
асигнуванням та з огляду кількості шкіл, класів та учнів в них, в тому числі для 
ОЗОШ № ЗО.

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 № 30 у вересні 2019 року було закуплено та отримано для 
потреби навчальних класів на загальну суму: 215640,90 грн. наступний 
дидактичний матеріал та обладнання, а саме:

- набір для навчання усному рахунку, набір дидактичного матеріалу для 
вчителя Говоруша, набір Українська абетка на магнітах, демонстраційний набір 
Кругообіг води в природі, демонстраційний набір магнітних цифр і знаків, 
набір настільних розвивальних ігор, модель механічного годинника, набір 
дитячих букв Англійський алфавіт, набір дитячих букв Український алфавіт, 
набір для навчання грамоти і читання, набір таблиць до основних розділів 
граматичного матеріалу з української мови та читання, бібліотечка дитячої



літератури, танграм дерево, магнітний набір для вивчення Часток та дробів, 
глобус, набір лічильного матеріалу, картки з завданнями для вивчення часу, 
дитяча карта України, компас, лупа шкільна, гербарій Рослини природних зон 
України, колекція Мінерали та гірські породи, терези з набором важків, 
колекція Морське дно, муляж овочів, муляж фруктів, дитяча карта світу;

- 2 ноутбука;
- 2 багатофункціональних пристрою;
- 60 комплектів одномісних учнівських парт.

На запитувану Вами інформацію надаємо копії документів, що надійшли 
від адміністрації ОЗОШ № 30:

- запита на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на

- заявок на проведення капітального ремонту на 2019 рік.
Стосовно діяльності батьківських комітетів додаємо лист керівництва 

ОЗОШ № ЗО та повідомляємо, що прийом благодійних внесків від фізичних і 
юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) "Про 
затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і 
пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 
фізичного виховання для потреб їх фінансування».

Додаток на 8 аркушах.

2019 рік;

З повагою
директор департаменту

Г

О. В. Буйневич

Віза: Чуприна Л.

Вик. Котелюк О.
тел. 776-30-24



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ Ш КОЛА №30 
І-ЇІІ СТУПЕНЮ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Чорноморського козацтва 175, м. Одеса, 65102, Україна тел.. (097)223-43-98
ЄДРПОУ 25040609 е-таі1:8с1іоо1-30-ос1е88а@икг.пеі

14.11.2019 №586
Директору КУ «ЦФГДЗУСО 

Суворовського району м.Одеси» 
Белоножко А.О. 
директора Одеської ЗОШ № 30 
Малицької О.Р.

Інформація 
щодо фінансування Одеської ЗОШ № ЗО

На запит щодо фінансування Одеської загальноосвітньої школи № ЗО І-ІІІ 
ступенів Одеської міської ради Одеської області для забезпечення якісної 
сучасної доступної освіти повідомляю, що мною було надано заявку щодо 
включення в бюджет 2019 року придбання необхідного обладнання для 
класів НУШ.
У 2018-2019 навчальному році 1-ші класи отримали ноутбуки, МФУ, набори 

ЬЕОО, дидактичний матеріал, підручники за новою програмою.
По мірі виділення коштів, згідно з кошторисом на 2019 рік, станом на
14.11.2019 року школа отримала:
- комплекти одномісних учнівських парт для двох перших класів (60 шт.);
- дидактичні матеріали для 1-х класів;
- набори ЬЕОО для учнів 2-х класів;
- ноутбуки та МФУ для 1-х класів;
- підручники для 2-х класів.
На проведення ремонтних робіт кошти з бюджету у 2019 році не виділялись. 
При формуванні кошторису на 2020 рік мною надано замовлення на 

проведення капітальних ремонтів фасаду, приміщення для спортивної зали 
початкової школи, запасного виходу із старого будинку, підлоги 1-х поверхів, 
підлоги спортивної зали та заміни вікон на металопластикові на сходових 
майданчиках та у роздягальнях спортивної зали. Також надана заявка на 
придбання матеріалів на проведення поточних ремонтів, матеріалів та 
обладнання для здійснення роботи закладу.



Щодо батьківських комітетів можу пояснити, що ні я ні інші працівники 
школи не впливають на роботу цих громадських організацій, які 
створюються для сприяння в удосконаленні умов для здійснення освітнього 
процесу в закладі, в охороні життя та здоров’я учнів, в захисті їх законних 
прав та інтересів, в організації та проведенні класних та загальношкільних 
заходів.

Будь -  яка допомога від батьків учнів школи або інших осіб є благодійною і 
добровільною.

О.Р.Малицька
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назва закладу

№ Назва Кількість Орієнтовна Сума, грн.
п/п вартість за 

одиницю, гри.
1 Меблі для обіднього залу їдальні 

комплект -  столи і лавки
20 шт. 2778 55560

і 2 Обладнання для харчоблоку: 
- шафа жарочна

1 шт. 12180 12180

-шафа пекарська 1 шт. 17920 17920
-стелаж для сушки посуду 2 шт. 3840 7680

І! -сковорода електрична 1 шт. 33200 33200............  }ї - - - ---
і -столи виробничі 6 шт. 3550 21300

-стелаж виробничий 2 шт. 4085 8170
-холодильник 2 шт. 13000 26000

3
і

Обладнання для спортивної зали: 
- швецька стінка 6 шт. 3890

{
23340

- лавка гімнастична 6 шт. 2250 13500

- мати 6 шт. 1698 10188

4 Холодильник для медичного 
пункту

1 шт. 6000 6000

' 5
\
I

Комплект парт і стільців для 
кабінетів музики та «Захист 
Вітчизни»

ЗО шт. 1713 51390

... ....
6 Обладнання для бібліотеки:

-стелаж для бібліотеки 
односторонній

6 шт. 1470 8820

гІ -стелаж для бібліотеки 
двухсторонній

6 шт. 1964 11784

-стіл-кафедра 1 шт. 3050 3050

! 7 Папір офісний 50 шт. 500 25000

8 Журнали класні 20 шт. 140 2800

.... -..... _________ ____ 337882

Дире
•ь 'Чї**- Д >
О ДЕСЬКА * \ Ч

ІЛ ГА Л ЬН О О С В1Т Н Я%  »  \ \
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О.Р.Малицька



ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № ЗО ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № ЗО
І-Ш СТУПЕНШ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШШ І-1ІІ СТУПЕНЕЙ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ О *  ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Чорноморського козацтва, 173, м. Одеса, 65013, Україна
тел/факс (048)778-64-39
ЄДРПОУ 25040609
е-таіі: ясіюоі-30-о<3е$8а@икг.пеі

Черноморского казачества, 175, г. Одесса, 65013, Украина
тел/факс (048)778-64-39
ЄДРПОУ 25040609
е-таіі: асЬооІ-ЗО-огіезза'йіикг.пеї

21.08.2018 № 656

Директору КУ «ЦФГДЗУСО 
Суворовського району м. Одеси» 
Бєлоножко А. О.

Заявка
на проведення капітального ремонту

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи № ЗО І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо включення у 
перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт фасаду будівлі школи.

Клопотання обумовлене незадовільним станом фасаду будівлі школи.
А саме:
- утворилась тріщина між двоповерховою і триповерховою будівлями 

школи;
- на всій площі фасаду обсипається штукатурка та падуга;
- через підвищену вологість руйнується цоколь будинку.
Враховуючи необхідність забезпечення санітарно -  гігієнічних вимог 

організації навчально -  виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо капітального 
ремонту фасаду будівлі школи.

Додатково інформуємо, що з моменту добудови закладу в 1963 році 
капітальний ремонт фасаду не проводився, дефектний акт та фотофіксація 
об’єкту в 2-х екземплярах додається.

О.Р.Малицька



Чорноморського козацтва, 175, м. Одеса, 65013, Україна
тел/факс (048)778-64-39
ЄДРПОУ 25040609
е-таіі: зсЬоо1-30-ос1е5$а@цкг.пеі

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № ЗО
І-ІП СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Черноморского казачества, 175, г. Одесса, 65013, Украина
тел/факс (048)778-64-39
ЄДРПОУ 25040609
е-шаіі: 5сИоо1-30-о<іе$$а@ик.г.пе!:

ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № ЗО
І-ІП СТУПЕНЕЙ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

21.08.2018 №657

Директору КУ «ЦФГДЗУСО 
Суворовського району м. Одеси» 
Белоножко А. О.

Заявка
на проведення капітального ремонту

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи № 30 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо включення у 
перелік ремонтних робіт закладу -  заміну вікон роздягалень спортивного залу та 
сходових майданчиків на енегрозберігаючі.

Клопотання обумовлене незадовільним вікон.
А саме:
- виготовлені із склоблоків, які від часу потріскались і пропускають вологу 

та холод;
Враховуючи необхідність забезпечення санітарно -  гігієнічних вимог 

організації навчально -  виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо заміни вікон 
роздягалень спортивного залу та сходових майданчиків на енегрозберігаючі.

Додатково інформуємо, що з моменту добудови закладу в 1963 році вікна не 
замінювались, дефектний акт та фотофіксація об’єкту в 2-х екземплярах 
додається.

п к> ̂ ‘3лГлл*яоосати’Ч
ДирфЯ” -шко— О.Р.Малицька



Черноморского казачества, 175, г. Одесса, 65013, Украина
тел/факс (048)778-64-39
ЄДРПОУ 25040609
е-таіі: зспооі-ЗО-оіЗеааа'яіикг.пеї

ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30
І-Ш СТУПЕНЕЙ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

21.08.2018 №658

Директору КУ «ЦФГДЗУСО 
Суворовеького району м. Одеси» 
Белоножко А. О.

Заявка
на проведення капітального ремонту

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи № 30 Ї-ІЇІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо включення у 
перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт підлоги спортивного 
залу.

Клопотання обумовлене незадовільним станом підлоги.
А саме:
- підлога виготовлена із дерев’яних рейок, укладених на бетонну основу;
- основа підлоги від часу просіла та немає змоги надійно закріпити рейки;
- рейки підлоги рухаються та створюють небезпеку при заняттях фізичною 

культурою.
Враховуючи необхідність забезпечення санітарно -  гігієнічних вимог 

організації навчально -  виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо капітального 
ремонту підлоги спортивного залу.

Додатково інформуємо, що з моменту добудови закладу в 1963 році 
капітальний ремонт підлоги спортивного залу не проводився, дефектний акт та 
фотофіксація об’єкту в 2-х екземплярах додається.

О.Р.Малицька

Чорноморського козащва, 175, м. Одеса, 65013, Україна
тел/факс (048)778-64-39
ЄДРПОУ 25040609
е-гааіі: зсЬооі-ЗО-обеззаййикг.пеї

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № ЗО
І-Ш СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Чорноморського козацтва, 175, м. Одеса, 65013, Україна 
тел/факс (048)778-64-39 
ЄДРПОУ 25040609
е -та іі: 5сЬга1-3(Ьоде$5айі>икг.пе»

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № ЗО
І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30
І-ІІІ СТУПЕНЕЙ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

21.08.2018 № 659

Директору КУ «ЦФГДЗУСО 
Суворовського району м. Одеси» 
Белоножко А. О.

Заявка
на проведення капітального ремонту

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи № 30 І-ПІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо включення у 
перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт підлоги коридорів І 
поверху будинку школи.

Клопотання обумовлене незадовільним станом підлоги.
А саме:
- підлога дерев’яна, в багатьох місцях прогнила через високий рівень 

підгрунтових вод, і тому провалюється;
- часткові ремонти, що проводяться працівниками школи не дають гарантії 

безпеки.
Враховуючи необхідність забезпечення санітарно -  гігієнічних вимог 

організації навчально -  виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо капітального 
ремонту підлоги коридорів І поверху школи.

Додатково інформуємо, що з моменту добудови закладу в 1963 році 
капітальний ремонт підлоги коридорів не проводився, дефектний акт та 
фотофіксація об’єкту в 2-х екземплярах додається.
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ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩМ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
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Директору КУ «ЦФГДЗУСО 
Суворовського району м. Одеси» 
Бєлоножко А. О.

Заявка
на проведення капітального ремонту

Адміністрація Одеської загальноосвітньої школи № ЗО І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради Одеської області порушує клопотання щодо включення у 
перелік ремонтних робіт закладу -  капітальний ремонт малої спортивної зали для 
учнів початкової школи.

Клопотання обумовлене незадовільним станом приміщення.
А саме:
- на стелі і стінах обсипалась штукатурка і фарба;
- керамічна плитка на підлозі в багатьох місцях просіла та потріскалась;
- система освітлення та світильники не працюють.

Враховуючи необхідність забезпечення санітарно -  гігієнічних вимог 
організації навчально -  виховного процесу, дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та неможливістю проведення відповідних робіт працівниками 
закладу, просимо розглянути вищеозначене клопотання щодо капітального 
ремонту малої спортивної зали для початкової школи.

Додатково інформуємо, що з моменту добудови приміщення в 1965 році 
капітальний ремонт не проводився, дефектний акт та фотофіксація об’єкту в 2-х 
екземплярах додається.

О.Р.Малицька


