
Шановні батьки учнів ліцею!

Доводимо  до  вашого  відома  інформацію  про
матеріально-технічне  забезпечення  ліцею  № 303  суспільно-
природничого профілю.  На  виконання  рішення
сесії від 04 квітня 2019 року № 513/7169 про внесення змін до
рішення Київської  міської  ради від  13  грудня 2018  року  №
416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» Дарницькій
районній в м. Києві державній адміністрації по галузі «Освіта»
з  державного  бюджету  (субвенції)  виділені  кошти  у
загальному обсязі – 6943, 5 тис. грн на виконання програми
«Нова українська школа». 

Для  забезпечення  програми «Нова  українська  школа»
бюджетом  міста  Києва  Дарницькій  районній  в  м.  Києві
державній адміністрації по галузі «Освіта» передбачені кошти
у загальному обсязі – 9088.6 тис. грн.

Бухгалтерський  облік  закладів  загальної  середньої
освіти   здійснюється  централізованою  бухгалтерією
управління  освіти.   Бюджетний  запит  складається  по  коду
функціональної класифікації 4111020 «Загальноосвітні школи
(в  т.  ч.  школа-дитячий  садок,  інтернат  при  школі),
спеціалізовані школи, ліцеї», тобто загальною сумою по всіх
загальноосвітніх навчальних закладах, а не окремо по кожній
установі на фінансовий рік. Тобто бюджетний запит ліцею №
303 керівником закладу не складається та не подається на
затвердження  до  районного  фінансового  управління.
Бюджетний  запит  складається  по  головному  розпоряднику
коштів  (Дарницькій  районній  в  м.  Києві  державній
адміністрації)  відповідно  до  наказу  Міністерства  фінансів
України від 06.06. 2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з
підготовки бюджетних запитів». Для  забезпечення
програми  «Нова  українська  школа»  для  ліцею  №  303
субвенцією з державного бюджету та бюджету міста Києва у
2019 році передбачено кошти:

- на придбання дидактичних матеріалів у сумі 170,0 тис.
грн, на придбання сучасних меблів – 610, 0 тис. грн, на
закупівлю  оргтехніки  –  19,  4  тис  грн,  на  закупівлю
багатофункціональних  пристроїв  –  46,  4   та  на
закупівлю  комп’ютерного  обладнання  і
мультимедійного  контенту  (інтерактивні  дошки  та
проектори) – 164, 7 тис. грн. Станом  на



01.09. 2019 року, відповідно до виділених бюджетом
коштів на 2019 рік для ліцею № 303 придбані наступні
товари:

- комплект учнівський регульований по висоті – 173 шт.
( по кількості учнів перших класів) на суму 286, 8 тис.
грн;

- мультимедійне обладнання – 3 комплекти на суму 164,
7 тис. грн;

- ноутбуки – 3 шт. на суму 52, 2 тис. грн;
- столи для вчителя  - 7 шт. – на суму 50, 5 тис. грн.

До кінця поточного року ліцей № 303  буде
забезпечено  багатофункціональними  пристроями –  7
шт. на суму 46, 4 тис. грн. Відповідно  до
Закону України про здійснення державних закупівель,
управлінням  освіти  оголошені  торги  на  придбання
дидактичних матеріалів  для  закладів  освіти на  суму
2584, 1 тис. грн (ліцей № 303 – приблизно на суму 98,
13 тис. грн). З  метою
урахування положень Концепції  реалізації  державної
політики  у  сфері  реформування  загальної  середньої
освіти  «Нова  українська  школа»  примірний  перелік
засобів  навчання  та  обладнання  навчального  і
загального призначення для навчальних кабінетів був
затверджений  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 13. 02. 2018 року № 137.

За  наявності  додаткового  фінансування,
управлінням  освіти  для  перших  класів  ліцею  № 303
буде додатково закуплено матеріали (обладнання) за
програмою НУШ. 

Питання  надання  фінансової  допомоги  батьками
учнів по зміцненню матеріально-технічної бази школи
вирішується ними самостійно.  


