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Про надання відповіді на 

інформаційний запит

Розглянувши інформаційний запит від 28.10.2021 № 37/2371 щодо 

забезпечення комп’ютерним обладнанням відповідно до Концепції «Нова 

українська школа» Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 115» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою:

вул. Передова, 427, повідомляємо.

Відповідно до 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» (зі змінами) в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.05.2021 № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» головним 

розпорядником коштів визначено Міністерство освіти і науки України.

Відповідно до п. З вищезазначеної Постанови розподіл субвенції між 

обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та 

об’єднаних територіальних громад здійснюють обласні державні адміністрації. 

За формування показників бюджетного запиту відповідає головний 

розпорядник коштів, з урахуванням вимог статей 75 -  77 Бюджетного Кодексу 

У країни

Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи, затверджений наказом міністерства освіти і науки України 

від 07.02.2020 № 143, та Типовий перелік «Про затвердження Типового 

переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної 

середньої та професійної (професійно-технічної) освіти», затверджений наказом 

міністерства освіти і науки України від 02.11.2017 № 1440 визначають вимоги 

до комп'ютерного обладнання, яким комплектуються навчальні приміщення 

(класи, групи, майстерні, аудиторії) закладів дошкільної, загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти, крім бібліотек, враховуючи вимоги 

новітніх технологій викладання навчальних предметів у цих закладах 

відповідно до наявного фінансування. Виділені департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради відповідно до наказу департаменту освіти і 

науки Дніпровської обласної державної адміністрації від 17.06.2021 №

285/0/212-21 «Про організаційні заходи щодо використання субвенції з
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державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» кошти надали 

можливість лише для забезпечення першочергових потреб закладів в 

комп’ютерному обладнанні, тому в свою чергу були придбані ноутбуки для 

забезпечення якісної, доступної та сучасної освіти здобувачами освіти. 

Придбання ламінатора та принтера є другорядною потребою для забезпечення 

якісної освіти.

Клопотання щодо придбання принтера та ламінатора для першого класу 

НУШ від адміністрації закладу не надходило.

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, 

директор департаменту Ксенія СУШКО

Адж имян О лександр (067) 703 36 96 

Ф айдор Володимир (097) 069 27 67 

Ш ило А нгеліна (063) 328 41 96


