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1 Ipo надання відповіді 
на інформаційний запит

У Святошинській районній в місті Києві державній aдмi^^icтpaцiï 
відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної іріформації 
розглянуто Ваш інформаційний запит від 20.11.2019 (наш вхід. № 107-204 ( і ) 
від 21.11.2019) та повідомляємо.

До пунктів 1, 2: інформацію про обладнання, матеріали та інвешар 
отриманих на нову українську піколу для закладу загальної середньої оевіїп 
№ 196 за рахунок бюджетних копггів, станом на 20.11.2019, надаємо в д о д а т к \ .

До пункту 3: бухгалтерський облік закладів загальної середньої освіти 
здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти, м о і ю д і  і а 
спорту Святошинської районної державної адміністрації. Для забсзисчеіпиі 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Мова україисі.іча 
школа» фінансування проводиться загальними сумами по кодам с к о е ю м і ч и о ї  

класифікації видатків, а пе по установам.
Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в міси 

Києві державної адміністрації по галузі «Освіта» для закладів 3arajH>Moi 
середньої освіти планується па 2020 рік закупівля меблів, а саме: коміїлскіи 
учнівські одномісні з регулюванням висоти, килимки, конструктори з пазлів. 
флінчарти, дидактичні матеріали та розвивальні ігри. Забезпечення закладів 

О  загальної середньої освіти сучасішми меблями, дидактичними матеріалами
^  відбувається відповідно до кіінжості перших класів закладу та зарахованих до

них учнів.
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До пункту 4: забезпечення закладів загальної середньої освіти необхідними 
засобами навчання та обладнанням навчального і загаінліого призначеним для 
навчальних кабінетів початкових класів відбувається відповідно ;ю накаіу 
Міністерства освіти і науки від 13.02.2019 137 «Про затвер/г/ксіпія
Примірного переліку засобів навчання та обладнання naB4ajH>noro і а  загальною 
призначення для навчальних кабінетів початкової ніколи» та затвер/глсеїтх 
кошторисних призначень.

Додаток: інформація щодо забезпечення закладу загальної середньої освіги 
№ 196 за програмою ПУПІ станом на 20.1 1.2019 па 2ларк. в 1 прим.
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Перелік матеріальних цінностей отриманих ЗЗСОШ196 за
І програмою НУШ станом на 20.11.2019р.

Найменування Кількість ІДІна Всього
Ляльки для театральних ігор (сім"я, 

професії), набір
4 2500,00 10000,00

Набір таблиць з укр.мови та читання 4 600,00 2400,00
ІУІуляжі овочів 4 850,00 3400,00

ІУІуляжі фруктів 4 850,00 3400,00
Комплект ігор для логіки та дрібної 

моторики
4 1700,00 6800,00

Набір лічильного матеріалу (муляжі 
фруктів, овочів, транспорту, тварин)

4 700,00 2800,00

Технологічні карти 4 160,00 640,00
Наочн-дид. матеріал з укр.мови на 

* магнітах "Абетка українська"
8 2050,00 16400,00

Наочн-дид. матеріал з іноземної мови 8 1420,00 11360,00

Комплект "Математика на магнітах"(140 
деталей)

8 2493,90 19951,20

Абакус демонстраційний 8 770,00 6160,00
ІУІагнітний календар (укр.мова) 8 800,00 6400,00

Комплектучн. (парта-трансф. одномісна 
та стілець)355/19

87 3403,00 296061,00

Крісло м"яке "Груша"355/19 15 1221,00 18315,00
Фліпчарт244/9 6 1750,00 10500,00

‘ Фліпчарт355/19 3 1796,00 5388,00
Дидакт.матеріал для моделювання 

і алгоритмів
6 3215,00 19290,00

Конструктор літак 4 990,00 3960,00
Конструктор робототехніка, розумні 

машини
4 2350,00 9400,00

Конструктор робототехніка для малюків 4 3050,00 12200,00

Конструктор магнітний 48 деталей 
G9431

4 1952,00 7808,00

Конструктор для створення 
транспортних засобів

4 4320,00 17280,00

Комплект учн. (парта-трансф. одномісна 
та стілець)527/19

3 3414,80 10244,40

j Дитяча книга "Жива абетка" 123 345,70 42521,10
Папір А-4 100 87,00 8700,00

Дидакт.матеріал для моделювання 
алгоритмів "ІУІиша"

5 3213,00 16065,00

0,00 0,00

Всього по 2210 436 46001,40 567443,70
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Найменування Кількість ІДіна Всього
лава сота 5 7340,00 36700,00

! комплект дитячих столів 1 12101,00 12101,00
комплект підлогового покриття 2 1 8648,00 8648,00

комплект меблів для інтерактивного 
простору Пізнайко 1

1 276107,00 276107,00

куточок живої природі 1 7481,00 7481,00
комплект деревяних сегментів для 

сцени
1 14300,00 14300,00

комплект шаф для дитячого одягу 3-х 
секційні (13 шт)

1 17926,90 17926,90

0 0,00 0,00

Всього ПО 3110 11 343903,90 373263,90


