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Биконавчий ком|тет }Ф>кноукра|нсько| м1сьт<о] ради сп|льно з управл1нням осв1ти
}Фх<ноукра|нсько| м|сько| ради |мен1 Бориса [р|нненка (да-тт1 управл|ння осв1ти)
розглянувтши питання, порутпен| у Батпому запит1 (в|д 26.03.202| року ]ф08с/02-
09/2|), щодо ф|нансування тпк|л в рамках реформи <Ёова )/кра!нська |11коло>, надае
таку |нформац1то.

1.€таном на 3\.0з.2021 року обсяг субвенц1| з дерэкавного бтоджету м|сцевим
бтодх<етам на забезпечення як|сно!, сунасно! та доступно| загально| середньо| осв|ти
"Ёова укра|нська 1пкола'' у 2021роц| м1сту }Фхсноукра|нську не доведено.

2.Браховутони, що обов'язковото умово}о ф1нансування за рахунок субвенц|| е
попереднс спрямування котпт|в м1сцевих бтоджет|в за ц1льовим призначенням,
р|тпенням сес|| 1Фжноукра|нсько| м|сько| ради в|д 22.т2.2020 року )Ф62 <|1ро бтоджет
1Фжноукра!нсько] м1оько| територ|ально! громади на 2021 р|к> визначено обояг
бтодя<етних котшт|в за напрямом "Ё{ова укра|нська 1]]кола" 1400,00 тис.грн.

3.[иректором }Ф>кноукра!нсько] зага-гльноосв1тньо| 1пколи [-111 ступен1в ]ф3 надана
30.0з.202| року за'{вка на придбання на 202|-2022 навчальний р|к для [{ово|
укра|нсько| тпколи (коп1я лист а в|д 3 0'03 .202| ]'{р22| додаеться).

4. 1з загального обсягу сп|вф1нансування субвенц|{ з дер)!(авного бтод>кету м1сцевим
бтоджетапл на забезпечення як1сно|, сунасно| та доступно| загально| середньо| осв!ти
"Ёова укра}нська ш1кола'' у 2021 роц| }Фжноукра|нський зага-гльноосв|тн|й плкол| 1_111

отупен|в }|р3 заплановано з42,5 тис.грн. {| котпти будуть спрямован1 на придбання
засоб1в навчання та обладнання для навчальних каб|нет|в початково|:школи в1дпов1дно
до вимог нак€шу й{н|отерства осв|ти 1 науки 9кра}ни в]д0] '02.2020 року м 143.

1{онкретн! обсяги сп|вф|нансування за найменуваннями засоб|в навчання та
обладнання 6удуть визначен1 п|сля оотаточного формування шопередньо| мере>тс| та
контингенту клас1в 202\-2022 навчального року' розпод|лу субвенц|[ з дер)кавного
бтодх<ету м1хс областями та рег1ону 9кра|ни.

5.1иповий перел|к засоб|в навчання та обладнання для навчш1ьних каб1нет1в
початково| тпколи визначено нак!вом й1н|стерства осв|ти 1 науки }кра|ни в1д
07.02'2020 року ]ю14з.



6. |{итання проведення закуп1вель засоб1в навчання та обладнання для навчальних
каб1нет1в початково! тцколи зн€|ходиться на контрол| в|дпов1датльних ос|б управл|ння
осв|ти }Фя<ноукра]нсько] м1сько| ради 1мен1 Бориса [р1нненка. |[|сля надходження
планових показник|в обсягу субвенц1| з дер)кавного бтодхсету м|оцевим бтодх<етам на
забезпечення як|сно?, сутасно! та доступно| загально] середньо| осв|ти "Ё{ова
укра|нська |школа" у 2021 роц| будуть розпочати г|роцедури закуп|вл1 з дотриманням
вимог 3акону )/кра!ни <|[ро публ1нн| закуп|вл1>.

7.3а-тлунення батьк|воьких колшт1в на реал1зац1то як1оно|, оунасно| та доступно|
загально] середньо| осв1ти "Ёова укра|нська ш1кола" може в1дбуватися в|дпов1дно до
вимог чинного законодавства }кра|ни. |1ри цьому звертаемо Ба:пу увагу' що
забезпечення п|друнниками унн|в заклад|в осв|ти зд|йснтос 1\:1|н1стерство осв1ти 1 на1тси
}кра!ни, канцелярськ1 товари закуповуеться батьками для кожно| дити|1и на власний
розсуд' придбання |нтпих друкованих зотпит1в або |нтпих матер1ал|в не е обов'язковим
та не регламентуеться нормативними док}ъ4ентами 1м1|н1отерства оов1ти | науки
}кра!ни.
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ди рек'гора [Фясноу к1эа1нсь;<о|
']агал ь| !оос в !тн т'с':1' |1] к().,1 и

[-[|! ступен1в.]ф ]
}Ф;:с:.;оукра!нсько] м !с:,:<о| рад1и

й икола|всп,ко| обл::о'г!

зАявкА
наггридбаннят{а2021"2022навча;1ьнийр|кдлянуш

Адм!н|страт'ц!я !0:тсттс:гуп<ра|нсько| загачьноосв|т'гтьо| 1п|(0.,1и {_111 ступетт|в ]х[ч 3

Ё0тсноукра!'нськот 
'[с,йот' раи{и мик0ла]'всьтсо! област1 формус у 2021 * 2о22 павча''1ь|{0\'1у

роц| 4 !]ф[ших 1{.,1ас1в 1 гтроси'гь Бас врахутзати при:цбання для Р1}[|-1:

- [1ар1'и _ 120 глт.;

- гт:ас}и /|ля у(|1!|в - б6 штт'.;

- ст|л у1']и'|'е.]1ьський ::равос:'оронн1й __ 4 гш'т';

_ робо.те м|сцс учи'ге.]тя ( иоу'::бук, 1]ринтер, до1{уме1]т т<амсра) * 4 комтллектрт;

_ !гт'герак'ги1]на до11!ка з }1рое1(тором - 2 штт';

- прое1('гор_2гпт.;
- фл!пнати*4тпт.;
- магн|т'н1 дотшки * 4 тшт.;

- шафа /('1я вчи'1'еля з 1{1ухлядками * 4 тлт';

- ди'г:я.т| лавочки * 8 тпт';
_ :ср1сло ди1''1![е ( для кут'он1(у :}а'г!'111тку) - 4 ;ш'г';

- кр!с.тто або ст1ле:дь д']я }}|1ителя *'4 шт';
_ /цй.'"..и{,| 

.:.абуре'г ( г:.,тагс'ги:<ов1) л:тя ран|{0|3ого !(ола * 120 тттт.;

_ )1(а|1!оз\ л;тя4 -х тслас!в;

_ бу:т1ве:гьтг! мат:ер1ал1{ дл'! ре{||он'гу каб!не'г|в 1'1ер!шо1("цасгги:<|;з ( г<лопота:гтгял)'
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