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Шановна Ірино!

На Ваш запит стосовно надання інформації щодо загального обсягу 
коштів, направлених з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» в Одеській спеціалізованій школі № 69 І -  III 
ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради 
Одеської області (вул. Іцхака Рабіна, 45), Департамент освіти та науки 
Одеської міської ради повідомляє.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти “Нова українська школа” визначено та затверджено постановою 
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».

Забезпечення сучасної НУЛІ, в тому числі забезпечення партами 
перших класів, проводиться за наявністю бюджетного фінансування. Меблі 
розподіляються пропорційно за визначеною потребою закладів освіти. 
Інформацію про потребу закладів було отримано в електронному вигляді.

На підставі інформації Комунальної установи «Центр фінансування 
та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Малиновського району м. Одеси» від 16.08.2021 № 01-16/606, яка здійснює 
фінансово -  господарський супровід Одеської СШ № 69, повідомляємо 
наступне.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 
№ 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам», кошти на придбання НУШ виділяються на умовах 
співфінансування з бюджету територіальної громади м. Одеси.



Так у 2021 році на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» для Одеської СШ № 69 
було виділено кошти на придбання:

- парти + стілець у кількості 60 комплектів на загальну суму 
144107,65 грн. (субвенція -  100875,35 грн., співфінансування -  
43232,30 грн.);

- дидактичні матеріали у кількості 3 комплекти по 11 найменувань 
на загальну суму 39843 грн. (субвенція -  27890,10 грн., 
співфінансуванйя -  11952 грн.);

- ноутбуки у кількості 2 шт. на загальну суму 33456 грн. (субвенція 
-  23419,20 грн., співфінансування -  10039,80 грн.).

Тендерні процедури проведені, укладені договори. На даний час 
здійснюється поставка вищезазначених товарів.

Адміністрацією закладу створюються відповідні умови для надання 
якісних освітніх послуг в новому навчальному році, та учні перших класів 
забезпечуються підручниками, дидактичними матеріалами, комп’ютерним 
обладнанням, тощо.

Інформація щодо очікування органами місцевої влади дофінансування 
необхідних меблів, обладнання, підручників, зошитів та іншого за рахунок 
батьків, а також щодо переліку зошитів для навчання на друкованій основі 
відсутня.

Батьки не повинні купувати парти за власні- кошти. Всіх учнів, 
зарахованих до 1 класів школи, буде забезпечено необхідними меблями.

Прийом благодійних внесків проводиться виключно на добровільних 
засадах у межах можливостей. Витрачення благодійних коштів на потреби 
закладу проводяться згідно з рішенням координаційної ради «Піклувальна 
рада закладу».

З повагою
в.о. директора Департаменту

Макарова Ю.О.


