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На лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 
від 20.01.2020 № 04-13/10-130 (12563) Міністерство освіти і науки України 
інформує про стан виконання рішення Рахункової палати України від 
26.11.2019 № 33-1 «Про розгляд 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». 

З урахуванням пропозицій та зауважень Рахункової палати України 
М О Н підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим б ю д ж е т а м на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» у 2020 році». Доопрацьований з урахуванням зауважень 
Міністерства фінансів України проект повторно листами від 24.0:1.2020 за 
№ 1/12-374, 1/12-375 надіслано на погодження до Мінекономіки та Мінфіну. 

Вказаним проектом запропоновано внести зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання надання субвенці ї 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: 
закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи здійснюється згідно з типовим переліком, затвердженим 
М О Н ; 

закупівля сучасних меблів здійснюється для навчальних кабінетів 
початкової школи, у яких навчатимуться учні 1 класів у 2020-2021 
навчальному році; 

вимоги до меблів визначаються відповідно до санітарного законодавства 
та національних стандартів України; 

під час закупівлі засобів навчання та обладнання здійснюється 
врахування площі приміщень закладів загальної середньої освіти; 

засновники закладів освіти забезпечують обов ' я зкове використання 
придбаних засобів навчання та обладнання в освітньому процесі ; 

Міністерство освіти і науки України 
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здійснюється щомісячне інформування М О Н і Мінфіну про 
використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах 
співфінансування); 

у договорі про закупівлю визначаються штрафні санкції за невиконання 
або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі зобов 'язань; 

посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного 
законодавства, несуть відповідальність згідно із законом. 

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 М О Н 
підготувало чіткий і вичерпний Типовий перелік засобів навчання та 
обладнання, які мають закуповуватися за кошти субвенції для початкових 
класів, який оприлюднено для громадського обговорення до 28.01.2020 на 
офіційному вебсайті М О Н . 

- Після проведення громадського обговорення цього проекту акта, 
відповідний Наказ М О Н буде подано в установленому порядку на державну 
реєстрації до Міністерства юстиції України. 

Крім того, наразі М О Н здійснюється підготовка змін до Положення про 
навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 
наказом М О Н від 20.07.2004 № 601, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 09.09.2004 за № 1121/9720. 

їаік' іер! і, віті \ и •- •* - • • 

Заступник Міністра Любомира М А Н Д З І Й 
ОІ ' '1 :;. : • • 
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На лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету                    від 20.01.2020 № 04-13/10-130 (12563) Міністерство освіти і науки України інформує про стан виконання рішення Рахункової палати України від 26.11.2019 № 33-1 «Про розгляд 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».

З урахуванням пропозицій та зауважень Рахункової палати України МОН підготувало проєкт 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». Доопрацьований з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України проєкт повторно листами від 24.01.2020 за № 1/12-374, 1/12-375 надіслано на погодження до Мінекономіки та Мінфіну.

Вказаним проєктом 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 проєкті зокрема передбачено:


закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи здійснюється згідно з типовим переліком, затвердженим МОН;


закупівля сучасних меблів здійснюється для навчальних кабінетів початкової школи, у яких навчатимуться учні 1 класів у 2020-2021 навчальному році;


вимоги до меблів визначаються відповідно до санітарного законодавства та національних стандартів України;


під час закупівлі засобів навчання та обладнання здійснюється врахування площі приміщень закладів загальної середньої освіти;


засновники закладів освіти забезпечують обов’язкове використання придбаних засобів навчання та обладнання в освітньому процесі;

здійснюється щомісячне інформування МОН і Мінфіну про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування);

у договорі про закупівлю визначаються штрафні санкції за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі зобов’язань;


посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.


Після погодження проєкту 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, який оприлюднено для громадського обговорення до 28.01.2020 на офіційному вебсайті МОН.

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

Крім того, наразі МОН здійснюється підготовка 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.


Заступник Міністра





Любомира МАНДЗІЙ
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На лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету                    


від 20.01.2020 № 04-13/10-130 (12563) Міністерство освіти і науки України 


інформує про стан виконання рішення Рахункової палати України від 


26.11.2019 № 33-1 «Про розгляд 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». 


З урахуванням пропозицій та зауважень Рахункової палати України 


МОН підготувало проєкт 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». Доопрацьований з урахуванням зауважень 


Міністерства фінансів України проєкт повторно листами від 24.01.2020 за 


№ 1/12-374, 1/12-375 надіслано на погодження до Мінекономіки та Мінфіну. 


Вказаним проєктом 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 проєкті зокрема передбачено: 


закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 


початкової школи здійснюється згідно з типовим переліком, затвердженим 


МОН; 


закупівля сучасних меблів здійснюється для навчальних кабінетів 


початкової школи, у яких навчатимуться учні 1 класів у 2020-2021 


навчальному році; 


вимоги до меблів визначаються відповідно до санітарного законодавства 


та національних стандартів України; 


під час закупівлі засобів навчання та обладнання здійснюється 


врахування площі приміщень закладів загальної середньої освіти; 


засновники закладів освіти забезпечують обов’язкове використання 


придбаних засобів навчання та обладнання в освітньому процесі; 
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здійснюється щомісячне інформування МОН і Мінфіну про 


використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах 


співфінансування); 


у договорі про закупівлю визначаються штрафні санкції за невиконання 


або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі зобов’язань; 


посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного 


законодавства, несуть відповідальність згідно із законом. 


Після погодження проєкту 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, який оприлюднено для громадського обговорення до 28.01.2020 на 


офіційному вебсайті МОН. 


Після проведення громадського обговорення цього проєкту акта, 


відповідний наказ МОН буде подано в установленому порядку на державну 


реєстрації до Міністерства юстиції України. 


Крім того, наразі МОН здійснюється підготовка 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. 


 


 


Заступник Міністра      Любомира МАНДЗІЙ 
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Рахункова палата України

Щодо результатів розгляду


Звіту та вжиті заходи

На лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету                    від 20.01.2020 № 04-13/10-130 (12563) Міністерство освіти і науки України інформує про стан виконання рішення Рахункової палати України від 26.11.2019 № 33-1 «Про розгляд 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».

З урахуванням пропозицій та зауважень Рахункової палати України МОН підготувало проєкт 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». Доопрацьований з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України проєкт повторно листами від 24.01.2020 за № 1/12-374, 1/12-375 надіслано на погодження до Мінекономіки та Мінфіну.

Вказаним проєктом 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 проєкті зокрема передбачено:


закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи здійснюється згідно з типовим переліком, затвердженим МОН;


закупівля сучасних меблів здійснюється для навчальних кабінетів початкової школи, у яких навчатимуться учні 1 класів у 2020-2021 навчальному році;


вимоги до меблів визначаються відповідно до санітарного законодавства та національних стандартів України;


під час закупівлі засобів навчання та обладнання здійснюється врахування площі приміщень закладів загальної середньої освіти;


засновники закладів освіти забезпечують обов’язкове використання придбаних засобів навчання та обладнання в освітньому процесі;

здійснюється щомісячне інформування МОН і Мінфіну про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування);

у договорі про закупівлю визначаються штрафні санкції за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі зобов’язань;


посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.


Після погодження проєкту 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, який оприлюднено для громадського обговорення до 28.01.2020 на офіційному вебсайті МОН.

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

Крім того, наразі МОН здійснюється підготовка 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.


Заступник Міністра





Любомира МАНДЗІЙ

Красноступ 481 47 58





