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Управління освіти і науки облдержадміністрації повідомляє, що відповідно 
до рішення Рівненської обласної ради від 18.05.2018 № 947 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік», 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» виділено кошти на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти (розподіл додається):
- на здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження вчителів, асистентів 
вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим 
навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти для 
підвищення кваліфікаці (видатки споживання);
- на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються 
за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 
до 2029 року;
- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української ніколи;
- на закупівлю комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту 
для початкових класів нової української школи.

Використання коштів здійснюється відповідно до їх цільового призначення, 
вимог 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», 
наказу МОН від 23.03.2018 № 283, наказу МОН від 13.02.2018 № 137.

Просимо укласти договори (проект додається), забезпечити відповідне 
співфінансування з місцевих бюджетів (у розподілі вказано мінімальні суми), 
цільове та своєчасне використання коштів.
Додатки: 
розподіл коштів; 
проект договору;
постанова КМУ 04.04.2018 № 237; 
наказ МОН від 23.03.2018 № 283; 
наказу МОН від 13.02.2018 №  137.

Органи управління освітою 
райдержадміністрацій, 
виконкомів рад міст обласного 
значення, об'єднаних 
територіальних громад

Начальник управління Г.М.Таргонський

Рожко 26 06 18 
Герасимчук 26 94 58

м2 Управління освіти і науки
№вих-2031 -05/01 -09/18 від 08 .06.2018 

*■ и шиш її іш ііііііііі пін шиї ни інш і

mailto:obluo@icc.rv.ua

