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На виконання доручення Прем'єр-міністра України Г ончарука О. від 
10.02.2020 № 3841/1/1-20 до звернення Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету від 20.01.2020 № 04-13/10-130(12563) 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. 

12.02.2020 Урядом прийнято постанову 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», якою внесено 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 здійснено розподіл обсягу цієї субвенції. ^ 

З урахуванням пропозицій вчителів початкової школи та Рахункової 
палати України, що містяться у Звіті про результати проведення аудиту, 
МОН підготувало чіткий і вичерпний Типовий перелік засобів навчання та 
обладнання, які мають закуповуватися за кошти субвенції для початкових 
класів, який затверджено наказом МОН від 07.02.2020 № 143. Відповідний 
наказ МОН 11.02.2020 подано на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

Вивчається питання щодо уточнення вимог до проектування площ 
навчальних приміщень з урахуванням нових підходів до організації 
освітнього процесу. 

Державні будівельні норми В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади 
освіти», затверджені наказом Мінрегіону від 25.04.2018 № 106, стосуються 
лише нових будинків і споруд. З огляду на зазначене, вирішення питання 
просторово-предметного оточення вбачається можливим шляхом перегляду 
методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової 
української школи, затверджених наказом МОН від 23.03.2018 № 283. 

Міністерство освіти і науки Україн 
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Міністерством охорони здоров'я України підготовлено проект наказу 
МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти», який погоджено МОН без зауважень. Після погодження 
заінтересованими органами відповідний наказ МОЗ буде подано на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

Заступник Міністра Любомира МАНДЗІЙ 
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