
УКРАЇНА 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА Д Е Р Ж А В Н А АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. М. Грушевського , 1. м. Чернівці, 58010, тел. /факс: (0372) 55-37-76. тел. 55-15-89. 51-30-10, 
E-mail: oda(a)bukoda.gov.iia КодЄДРПОУ 00022680 

/З.Ы.&?& Х»ШҐ'6/Л$(> Н а № від 

Рахункова палата України 

Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 14.01.2020 № 
484331/1/1-19 щодо листа Рахункової палати України від 24.12.2019 №18-3514 
стосовно Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
обласна державна адміністрація повідомляє про наступне. 

У 2019 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
27.02.2019 № 130 «Деякі питання надання субвенції з держаного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році» Чернівецькій області 
була розподілена субвенція з державного місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» у сумі 29,4 млн грн, в тому числі на закупівлю дидактичних матеріалів, 
музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, 
відповідного мультимедійного контенту для початкових класів - 24,8 млн грн 
та на підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників - 4,6 млн грн. 

Розпорядженням обласної державної адміністрації від 26.03.2019 №298-р 
«Про розподіл субвенції з державного бюджету» затверджено розподіл обсягу 
зазначеної субвенції між місцевими бюджетами області за напрямами, а саме: 
на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів в сумі - 6,2 
млн грн; на закупівлю сучасних меблів для початкових класів - 9,9 млн грн; на 
закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контенту для початкових класів - 8,7 млн грн. За напрямом 
підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників було спрямовано обсяг 
субвенції у сумі 4,6 млн грн, з них було повернуто до Державного бюджету 
України - 2,4 млн грн, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
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України від 27.11.2019 № 1 109-р «Про перерозподіл деяких видатків держаного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік ». Відповідно з 
місцевих бюджетів області було передбачено співфінансування у визначених 
розмірах. 

Станом на 01.01.2020 освоєно кошти субвенції «Нова українська школа» 
у сумі 26,3 тис грн. що складає 97,4 % від загальної суми профінансованого. 
Залишки невикористаних коштів субвенції на рахунках місцевих бюджетів на 
кінець бюджетного періоду склали 0,4 млн грн, які повернуті до держаного 
бюджету. 

Враховуючи зазначене, місцевими бюджетами області кошти субвенції у 
2019 році були використанні майже в повному обсязі, що свідчить про 
ефективне управління та використання коштів за цільовим призначенням. 

державної адміністрації 
Голова обласної 
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