Урядова програма

«Спроможна школа
для кращих результатів»
Урядова Програма «Спроможна школа для кращих результатів» —
це фінансова підтримка закладів освіти, щоб відремонтувати будівлі шкіл,
авершити недобудови, закупити обладнання для класів та створити навчальні
кабінети, оновити інтер’єр у коридорах, класах та інших приміщеннях школи.
Школа повинна стати безпечним та комфортним середовищем для кожного учня.

ЯК ОТРИМАТИ ФІНАНСУВАННЯ?
1 Засновник*

2 Обласна державна

подає проєкт
до ОДА,
рекомендовано
до 6.03.2020

3 Міносвіти

адміністрація (ОДА) подає
перелік всіх проєктів із
зазначенням пріоритетних
у МОН до 13.03.2020

затверджує
проєкти
до фінансування протягом
робочих 10 днів

4 Школи

реалізовують
проєкти
до 31 грудня
2020 року

ЯК ЗАСНОВНИК* ПОДАЄ ПРОЄКТ?
1. Обирає заклад:
Опорну школу чи школу, де не менше 350 учнів, яка може:
– Завершити проєкт до 31 грудня 2020
– Має закріплену земельну ділянку
Для недобудов: проєктна потужність будівлі не менше 350 учнів

2. Готує проєкт:

СПІВФІНАНСУВАННЯ

– Проєктна заявка:

Київ, міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення

· Обгрунтування мети
· Строк виконання
· Ризики, що можуть зашкодити
реалізації
· Відповідальна особа за реалізацію
– Картка закладу
– Проєктно-кошторисна
документація
– Фото об’єкту для проєкту
– Гарантійний лист
про співфінансування

Бюджетні кошти

Місцевий бюджет

70%

30%

ОТГ та районні ради
Бюджетні кошти

Місцевий бюджет

90%

10%

Села/селища зі статусом гірських та населені
пункти на лінії зіткнення
Бюджетні кошти

Місцевий бюджет

95%

5%

* Засновник школи: міська рада, районна рада, рада ОТГ, обласна рада
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3. Підписує
Проєктна заявка, картка закладу та гарантійний лист мають бути підписані
уповноваженою особою: керівником органу управління освітою або головою місцевої ради

4. Подає підписаний проєкт
Із повним пакетом документів у паперовій та електронній формі до ОДА у департамент/
управління освіти

5. Отримує підтвердження
від ОДА у разі виділення коштів на реалізацію проєкту

6. Реалізовує проєкт:
– До отримання коштів від ОДА на реалізацію проєкту засновник виконує проєкт за кошти
місцевого бюджету
– Всі роботи/заходи для реалізації проєкту мають бути завершені до 31 грудня 2020 року

7. Подає звіт
Щомісячно до 1 числа наступного місяця про стан реалізації проєкту:
– Звіт повинен містити порівняння плану з фактичним станом виконання робіт/заходів
та фотографії до/після
– Звіт подають в електронному форматі до ОДА

ЩО РОБИТЬ ОДА?
1. Приймає
проєктні пропозиції від засновників

2. Формує перелік всіх проєктів із зазначенням пріоритетних
на загальну суму 140 млн грн, де 60 млн грн — загальний фонд і 80 млн грн — спеціальний

3. Подає до розгляду Комісії в МОН
у паперовому на адресу проспект Перемоги, 10, м. Київ 01135 та в електронному вигляді
на електронну адресу spromozhna@mon.gov.ua

4. ОДА отримує лист-погодження
пропозицій від МОН

5. ОДА здійснює розподіл коштів
між місцевими бюджетами згідно з погодженими пропозиціями від МОН

6. Аналізують стан реалізації проєктів щомісячно
за поданою інформацією від засновників. До 10-го числа наступного місяця подають
інформацію в МОН у електронному форматі на адресу: spromozhna@mon.gov.ua
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ЩО РОБИТЬ МОН?
1. Готує і затверджує
порядок та умови використання коштів

2. Формує Комісію,
яка складається із заступника міністра, представників Міністерства освіти і науки України,
Міністерства розвитку громад та територій України, членів Комітету Верховної Ради
з питань освіти, науки та інновацій за згодою

3. Розглядає перелік пріоритетних пропозицій від ОДА
4. Затверджує перелік проєктів до фінансування
з урахуванням:
– загальної кількості учнів у школі
– обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проєкту
– рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів освіти
– обсягу співфінансування з місцевого бюджету — чим більший відсоток
співфінансування, тим більше можливостей для затвердження
– обсягу субвенції, зазначеного у розподілі для кожного регіону
– ступеню будівельної готовності та реалістичність завершення проєкту
до 31 грудня 2020 року

Деталі на: bit.ly/spromozhna

