
 

 

 

  

 

 

 
 

 

                                                                  УКРАЇНА 

                                             ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

від _______________ №_________   

                        м. Житомир 

 

Про формування об’єктивних  

потреб закладів освіти  

м. Житомира 

 

 З метою усунення порушень фінансово-господарської діяльності 

Управління освіти за період з 2013 по 2018 роки, зафіксованих Управлінням 

Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області актом ревізії від 

31.05.2018 р. № 06-03-10/005, з метою визначення та формування об’єктивних 

потреб для діяльності закладів освіти міста у відповідності до ст. ст. 10, 60-61 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону 

України “Про освіту”, ст. 44 Закону України “Про загальну середню освіту”, 

ст. 38 Закону України “Про дошкільну освіту”, ст. 27 Закону України “Про 

позашкільну освіту”, п. п. 12, 20 Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 

228, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 

1187, Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання 

для закладів дошкільної освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2017 р. № 1633, Примірного переліку засобів 

навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних 

кабінетів початкової школи, затвердженого Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13.02.2018 р. № 137, Типових переліків навчально-наочних 

посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення 

для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.06.2002 р. № 364, Положення про 

навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 р. № 601, 

Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58626/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-navchalnogo-i-zagalnogo-priznachennya-dlya-navchalnih-kabinetiv-pochatkovoyi-shkoli
http://uazakon.com/big/text50/pg1.htm


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

призначення для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів (з 

природничо-математичних і технологічних дисциплін), затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2005 р. № 79, 

Технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету 

інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та 

інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) 

для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29.07.2011 р. № 907, Методичних 

рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 р. № 1088, Типового переліку засобів навчання та 

обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 р. № 704, 

Переліку Типового обладнання і спортивного інвентарю спортивних и 

тренажерних залів для ЗНЗ та ПТНЗ, спортивних споруд масового 

користування, затвердженого Наказом Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 р. № 153, Типових 

переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для 

художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і 

науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти 

Міністерства освіти і науки України, затверджених Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.01.2002 р. № 5, Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. № 234, Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організації навчально-виховного процесу, затверджених Постановою 

Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 р. № 63, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити департаменту освіти міської ради: 

1.1. Сформувати об’єктивну потребу закладів освіти на 2020 рік до 10.12.2019 

р. 

1.2. Доповісти про результати формування об’єктивно потреби закладів освіти 

на найближчій черговій сесії міської ради після 10.12.2019 р.     

1.3. Оприлюднити інформацію про об’єктивну потребу закладів освіти на 2020 

рік на веб-сайті міської ради до 17.12.2019 р.      

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovikh-perelikiv-navchalnikh-naochnikh-posibnikiv-i-tekhnichnikh-zasobiv-navchannya-dlya-khudozhno-estetichnikh-ekologo-naturalistichnikh-turistsko-kraeznavchikh-i-naukovo-tekhnichnikh-pozashkilnikh-navchalnikh-zakladiv--5a1fe8d2cd092
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovikh-perelikiv-navchalnikh-naochnikh-posibnikiv-i-tekhnichnikh-zasobiv-navchannya-dlya-khudozhno-estetichnikh-ekologo-naturalistichnikh-turistsko-kraeznavchikh-i-naukovo-tekhnichnikh-pozashkilnikh-navchalnikh-zakladiv--5a1fe8d2cd092
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovikh-perelikiv-navchalnikh-naochnikh-posibnikiv-i-tekhnichnikh-zasobiv-navchannya-dlya-khudozhno-estetichnikh-ekologo-naturalistichnikh-turistsko-kraeznavchikh-i-naukovo-tekhnichnikh-pozashkilnikh-navchalnikh-zakladiv--5a1fe8d2cd092
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovikh-perelikiv-navchalnikh-naochnikh-posibnikiv-i-tekhnichnikh-zasobiv-navchannya-dlya-khudozhno-estetichnikh-ekologo-naturalistichnikh-turistsko-kraeznavchikh-i-naukovo-tekhnichnikh-pozashkilnikh-navchalnikh-zakladiv--5a1fe8d2cd092
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovikh-perelikiv-navchalnikh-naochnikh-posibnikiv-i-tekhnichnikh-zasobiv-navchannya-dlya-khudozhno-estetichnikh-ekologo-naturalistichnikh-turistsko-kraeznavchikh-i-naukovo-tekhnichnikh-pozashkilnikh-navchalnikh-zakladiv--5a1fe8d2cd092
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2407
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2407


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Зобов’язати керівників закладів освіти оприлюднити об’єктивну потребу 

закладів освіти на 2020 рік на веб-сайтах закладів освіти до 17.12.2019 р.                                                                                                                                           

1.5. Рекомендувати керівникам закладів освіти залучати добровільні 

благодійні внески для фінансування об’єктивної потреби за допомогою Єдиної 

системи відкритих бюджетів шкіл OpenSchool in UA згідно з Меморандумом 

“Про взаєморозуміння між Житомирською міською радою та 

Антикорупційною Ініціативою Європейського Союзу (EUACI)”, 

затвердженим рішенням Житомирської міської ради від 27.09.2018 р. № 1171 

“Про затвердження (ратифікацію) Меморандуму про взаєморозуміння, що 

укладений між Житомирською міською радою та Антикорупційною 

Ініціативою Європейського Союзу (EUACI)”. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до покладених 

повноважень. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                            С. І. Сухомлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


