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Рахункова палата України 
Щодо результатів розгляду 
Звіту та вжиті заходи 

На лист Рахункової палати України від 24.12.2019 № 18-3515 
Міністерством освіти і науки України розглянуто рішення Рахункової палати 
України від 26.12.2019 № 33-1 та Звіт про результати аудиту ефективності 
використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» і повідомляється. 

МОН наразі здійснюється аналіз стану використання коштів субвенції у 
2019 році. 

З урахуванням пропозицій та зауважень Рахункової палати України 
підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» у 2020 році» (далі - проект), який листами від 14.01.2020 
за № 1/12-176, 1/12-177 надіслано на погодження до Міністерства фінансів 
України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України. 

Вказаним проектом запропоновано внести зміни 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», а також 
здійснити розподіл обсягу цієї субвенції. 

У проекті зокрема передбачено: 
закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи згідно з типовим переліком, затвердженим МОН; 
здійснення закупівлі засобів навчання та обладнання Київською міською 

державною адміністрацією на засадах співфінансування; 
заборону здійснення співфінансування за рахунок міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 
щомісячне інформування про обсяги перерахування субвенції та коштів 

місцевих бюджетів (на умовах співфінансування) за попередній місяць у 
розрізі місцевих бюджетів; 

можливість припинення надання бюджетних коштів у разі встановлення 
контролюючими органами або судом факту використання розпорядниками 
субвенції за місцевими бюджетами коштів субвенції з порушенням вимог 
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Після погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України всіма 
заінтересованими органами, його буде подано на розгляд Уряду в 
установленому порядку. 

Крім того, з урахуванням зауважень Рахункової палати України МОН 
підготувало чіткий і вичерпний Типовий перелік засобів навчання та 
обладнання, які мають закуповуватися за кошти субвенції для початкових 
класів (далі - Типовий перелік). 

З метою підготовки пропозицій щодо змістового наповнення Типового 
переліку, МОН організувало проведення 2 досліджень, спрямованих на 
з'ясування думки вчителів про матеріально-технічне забезпечення кабінетів 
початкової школи: 

Перше дослідження проводилося з 08.10.2019 по 20.10.2019 Державною 
науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (анкетування учителів 
З класу 129 пілотних шкіл). Досліджувались показники двох класів в кожній 
школі, опитування стосувалось 258 вчителів; 

Друге дослідження проводилося з 18.10.2019 по 11.11.2019 Командою 
підтримки реформ при МОН шляхом онлайн опитування вчителів (отримано 
173 анкети з усіх областей та м. Києва). 

Респонденти зазначили, що для успішного провадження освітньої 
діяльності з учнями І циклу початкової школи дуже важлива дидактична 
наочність. Відповідаючи на запитання «Які дидактичні матеріали необхідно 
додати для ефективного провадження освітньої діяльності?», більшість 
вчителів запропонували перелік дидактичних матеріалів з кожного 
навчального предмета, які вони вважають за необхідне додати для успішного 
провадження освітньої діяльності. 

Таким чином, підготовка нового Типового переліку засобів навчання та 
обладнання для навчальних кабінетів початкової школи буде здійснюватися з 
урахуванням пропозицій вчителів початкової школи та Рахункової палати 
України, що містяться у Звіті про результати проведення аудиту. 

Наразі проект Типового переліку оприлюднено для громадського 
обговорення до 28.01.2020 на офіційному вебсайті МОН. 

Після проведення громадського обговорення цього проекту акта, 
відповідний наказ МОН буде подано на державну реєстрації до Міністерства 
юстиції України. 

Крім того, вивчається питання доцільності внесення змін до Положення 
про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 
наказом МОН від 20.07.2004 № 601, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 09.09.2004 за № 1121/9720. 

Разом з цим, МОН розроблено проект Типового переліку обладнання та 
інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які 
забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. Після проведення 
громадського обговорення цього проекту акта, відповідний наказ МОН буде 
подано на державну реєстрації до Міністерства юстиції України. 
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