УКРАЇНА
Ж ИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШ ІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 20 червня 2018 року

№ 480

Про співфінансування субвенції
з державного бюджету місцевим
бюджетам для Нової української
школи (ОТГ) у 2018 році
Відповідно до постанови КМУ від 04.04.2018 року №237 для
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено
кошти
на
закупівлю
дидактичних
матеріалів,
сучасних меблів,
комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і
науки України. Розподіл субвенції, згідно методики, з державного бюджету
між бюджетами міст, районів та ОТГ затверджений рішенням обласної ради
від 31.05.2018 №1027. Державне фінансування надано місцевим органам
самоврядування на засадах співфінансування 90% на 10%. Місцеві органи
влади мають дофінансувати 10% вартості матеріалів та обладнання. З метою
більш ефективного виконання функції місцевого самоврядування,
розв'язання
актуальних
проблем
соціально-економічного
розвитку
Іршанської об'єднаної територіальної громади, раціонального використання
коштів, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
селищна рада
ВИРІШИЛА :
1. Встановити, що розмір субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам для Нової української школи по Іршанський селищній
раді складає 199'950,00 грн.

Затвердити обов’язковий норматив співфінансування з місцевого
бюджету в сумі 19'950.00 грн. на виконання постанови КМУ від
04.04.2018 року №237 для забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Кошти виділені рішенням 14 сесії VII скликання Іршанської
селищної ради від 15.03.2018 в сумі 500'000.00 грн.: 400'000.00 грн.
для Іршанського НВК і 100'000,00 грн. для Добринського НВК
вважати співфінансуванням місцевого бюджету.
Головному бухгалтеру Іршанської селищної ради (Лобашова С.Ф.)
внести відповідні зміни до селищного бюджету у відповідності до
діючого законодавства.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку (голова комісії - Волеваха Н.І.).

