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НАКАЗ
/ Г

г і Г

'і

" ■ к1" '

№

ї- й г

Про безкоштовне забезпечення
перших класів державних і комунальних
закладів загальної середньої освіти
ігровими наборами Six Bricks

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», на виконання
доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. від 24.04.2018
№ 15778/1/1-18, доручення Віце-прем’єр-міністра України - Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Зубка Г. Г. від 05.05.2018 № 18568/0/1-18 до протоколу селекторної наради від 24
квітня 2018 р. і, враховуючи положення Меморандуму про взаєморозуміння між
Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) та The LEGO Foundation, та з
метою належного виконання МОН вимог щодо митного оформлення, отримання,
розподілу та передачі ігрових наборів LEGO Play Box першим класам державних і
комунальних закладів загальної середньої освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) примірний план-графік отримання ігрових наборів Six Bricks для
набувачів гуманітарної допомоги (додаток 1);
2) примірні акти прийому-передачі гуманітарної допомоги (додаток 2).
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.)
до 25 травня 2018 року підготувати План розподілу ігрових наборів Six Bricks
серед державних і комунальних закладів загальної середньої освіти України на
підставі отриманої від органів управління освітою обласних та Київської міської
державних адміністрацій інформації про потребу державних і комунальних
закладів загальної середньої освіти в ігрових наборах Six Bricks.
3. Управлінню з питань державного майна та підприємств (Костенко О.І.)
здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з внесенням Міністерства до
Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, визнанням вантажу ігрових
наборів Six Bricks гуманітарною допомогою.
4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.)
щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним) подавати до спеціально
уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіт про
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наявність та розподіл вантажу гуманітарної допомоги до повного використання
всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.
5. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного
забезпечення (Єрко І. А.), Управлінню з питань державного майна та підприємств
(Костенко О. І.), Управлінню міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції (Щітка Л. Д.), Управлінню бухгалтерського обліку та звітності
(Поливач Л. Л.) спільно з матеріально відповідальною особою Міністерства
(Захаревич М. О.) в установленому порядку забезпечити виконання необхідних
заходів щодо:
1) декларування ігрових наборів Six Bricks в зоні діяльності відповідної
митниці та здійснення всіх необхідних митних процедур;
2) приймання ігрових наборів Six Bricks на митниці та його належне
оформлення Міністерством як отримувачем гуманітарної допомоги;
3) передачі ігрових наборів Six Bricks органам управління освітою
обласних та Київської міської державних адміністрацій з метою їх остаточного
розподілу між набувачами гуманітарної допомоги (державними і комунальними
закладами загальної середньої освіти) згідно із затвердженим Планом розподілу
ігрових наборів Six Bricks.
6. Керівникам органів управління освітою обласних та Київської міської
державних адміністрацій вжити заходів щодо:
1) до 25 травня 2018 р. визначити матеріально відповідальних осіб для
прийняття-передачі ігрових наборів Six Bricks;
2) до 25 травня 2018 р. визначити складські приміщення для
комплектування і розподілу ігрових наборів Six Bricks відповідно до Плану
розподілу серед державних і комунальних закладів загальної середньої освіти та
згідно з Планом-графіком доставки;
3) забезпечити приймання ігрових наборів Six Bricks згідно із затвердженим
Планом розподілу ігрових наборів Six Bricks серед державних і комунальних
закладів загальної середньої освіти;
4) забезпечити транспортну доставку ігрових наборів Six Bricks з міста
Києва до складських приміщень відповідних обласних центрів, згідно з Планомграфіком доставки;
5) здійснити розподіл та передачу ігрових наборів Six Bricks набувачам
гуманітарної допомоги (державним і комунальним закладам загальної середньої
освіти) згідно із затвердженим Планом розподілу ігрових наборів Six Bricks;
6) забезпечити бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та щомісячно
(1 числа місяця, наступного за звітним) надання звіту (в паперовому та
електронному вигляді у форматі Excel на адресу: lego@iea.gov.ual про наявність
та розподіл вантажу гуманітарної допомоги до повного використання всього
обсягу отриманої гуманітарної допомоги державній науковій установі «Інститут
освітньої аналітики» (Лондар С. Л.).
7. Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики»
(Лондар С. Л.) щомісячно (до 4 числа місяця, наступного за звітним) надавати
Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) звіт про

наявність та розподіл вантажу гуманітарної допомоги до повного використання
всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги на підставі інформації, отриманої
від органів управління освітою Вінницької, Житомирської, Київської, Полтавської,
Сумської, Черкаської, Чернігівської обласних та Київської міської державних
адміністрацій.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л. М. Гриневич

Додаток 1
до наказу МОРІ
від //. ^Г2018 р. № 4&F
Примірний план-графік отримання ігрових наборів Six Bricks
для набувачів гуманітарної допомоги
Кількість
наборів
Six Bricks
Область

Орієнтовний об'єм
вантажу в м3
(І коробка ЗО шт Six
Bricks "35*35*20" =
0,0245м3)

Розрахункова
кількість коробок
(в одній ЗО Six
Bricks)

О р ієнтовна д ата і
час отр и м ан н я

Вінницька

189S2

631,73

15,48

2 0 .0 6 .2 0 1 8 (09-00)

Волинська

15480

516,00

12,64

0 2 .0 7 .2 0 1 8 (09-00)

Дніпропетровська

37523

1250,77

30,64

0 2 .0 7 .2 0 1 8 (11-00)

Донецька

17810

593,67

14,54

0 2 .0 7 .2 0 1 8 (13-00)

Житомирська

15602

520,23

12,74

2 1 .0 6 .2 0 1 8 (09-00)

15,31

0 2 .0 7 .2 0 1 8 (15-00)

15,13

0 2 .0 7 .2 0 1 8 (17-00)

14,10

0 3 .0 7 .2 0 1 8 (09-00)

'
'
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Закарпатська

18741

624,70

Запорізька

18521

617,37

Івано-Франківська

17266

575,53

Київська

25724

857,47

21,01

2 2 .0 6 .2 0 1 8 (09-00)

Кіровоградська

11199

373,30

9,15

0 3 .0 7 .2 0 1 8 (11-00)

Луганська

5977

199,23

4,88

0 3 .0 7 .2 0 1 8 (13-00)

Львівська

30156

1005,20

0 3 .0 7 .2 0 1 8 (15-00)

Миколаївська

13794

459,80

.
.................................... 24,63
11,27

Одеська

28498

949,93

23,27

0 4 .0 7 .2 0 1 8 (09-00)

Полтавська

15157

505,23

12,38

2 3 .0 6 .2 0 1 8 (09-00)

Рівненська

18728

624,27

15,29

0 4 .0 7 .2 0 1 8 (11-00)

Сумська

10934

364,47

8,93

2 5 .0 6 .2 0 1 8 (09-00)

Тернопільська

13495

449,83

11,02

0 4 .0 7 .2 0 1 8 (13-00)

Харківська

25602

853,40

20,91

0 4 .0 7 .2 0 1 8 (15-00)

Херсонська

12499

416,63

10,21

0 4 .0 7 .2 0 1 8 (17-00)

Хмельницька

14863

495,43

12,14

0 5 .0 7 .2 0 1 8 (09-00)

Черкаська

12591

419,70

10,28

2 6 .0 6 .2 0 1 8 (09-00)

Чернівецька

12095

403,17 ...................................

9,88

0 5 .0 7 .2 0 1 8 (11-00)

Чернігівська

10345

344,83

8,45

2 5 .0 6 .2 0 1 8 (14-00)

м. Київ

32611

1087,03

26,63

2 7 .0 6 .2 0 1 8 (09-00)

454163

15138,93

370,90

Разом

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

.........

. ■

0 3 .0 7 .2 0 1 8 (17-00)

Ю. Г. Кононенко

Додаток 2
до наказу МОН від "А^"

Ай

2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Державний секретар
_______________ Павло Полянський
"__"_____________ 20___року
ПРИМІРШ4Й АКТ
ПРИЙМАННЯ-ГІЕРЕДАЧІ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

____________

"_____ " ______________ 2018 року

(місце складання)

Міністерство освіти і науки України в особі державного секретаря Полянського Павла Броніславовича, який діє
на підставі ст. 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», ст. 17 Закону України «Про державну
службу» та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 жовтня 2014 р. № 630, юридична адреса: Україна, 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10, з однієї Сторони
та
Департамент (управління) освіти і науки __________________ обласної (Київської міської) державної
адміністрації в особі________________________ , який (а) діє на підставі____________________________, юридична
адреса:

з іншої Сторони, склали та підписали цей Акт про таке:
1. Міністерством освіти і науки України на підставі наказу МОН від _____________ №_______ "Про безкоштовне
забезпечення перших класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти ігровими наборами Six
Bricks", Плану розподілу ігрових наборів Six Bricks, затвердженого наказом МОН від_________ № _________ , наказу
МОН в ід ___________ №_______ "Про утворення комісії з передачі ігрових наборів" передано як гуманітарну допомогу
для подальшого перерозподілу першим класам державних і комунальних закладів загальної середньої освіти (перелік
закладів додається) матеріальні цінності, які зовнішних ушкоджень не мають, знаходяться в справному стані та
придатні для експлуатації:

№

1

Найменування матеріальних цінностей

Ігровий набір Six Bricks

Од.

Кількість
наборів

Ціна без ПДВ за
одиницю, грн

Сума без ПДВ, грн

шт.

Разом без ПДВ, грн:
УСЬОГО ЗА АКТОМ:

__________________________________ігрових наборів Six Bricks
(кільксть прописом)

На суму:

ГрН
(сума цифрами та прописом)

2. Підписанням цього Акту Сторони підтверджують факт Поставки матеріальних цінностей відповідно до наказу МОН
від____________ № _______
3. Матеріальні цінності передані в належному стані, Сторони претензій одна до одної не мають.

з

4. Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.
5. Акт укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.
Від
Міністерства освіти і науки України
Голова комісії

_____ ______________

Члени комісії
ПЕРЕДАВ:
Матеріально відповідальна особа головний спеціаліст управління
адміністративно-господарського та
організаційного забезпечення
Від
Департаменту (управління) освіти і
науки_______________ обласної
(Київської міської) державної
адміністрації
ПРИЙНЯВ:
Матеріально відповідальна особа

____________________

Марина Захаревич

Додаток 2
до наказу МОН від " /# "

Г>6

2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада)

(підпис. ПІБ)

_____ 20___ року
ПРИМ1РНИЙ АКТ
ПРИЙМ АННЯ-ПЕРЕДАЧІ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

_ _ ________

"_____ " ______________ 2018 року

(місце складання)

Департамент (управління) освіти і науки __________________ обласної (Київської міської) державної
адміністрації в особі________________________ , який (а) діє на підставі___________________________юридична
адреса:

з однієї Сторони та
(Назва
державного
(комунального)
закладу
загальної
середньої
освіти) ,
в
особі__________________________________________________ , який діє на підставі ___________________________ ,
юридична адреса:

з іншої Сторони, склали та підписали цей Акт про таке:
1. Департаментом (управлінням) освіти і науки __________________ обласної (Київської міської) державної
адміністрації на підставі наказу МОН в і д ______________ №_______ "Про безкоштовне забезпечення перших класів
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти ігровими наборами Six Bricks", Плану розподілу ігрових
наборів Six Bricks, затвердженого наказом МОН в ід _________ № _________ , передано як гуманітарну допомогу для
подальшого перерозподілу першим класам матеріальні цінності, які зовнішних ушкоджень не мають, знаходяться в
справному стані та придатні для експлуатації:

№

1

Найменування матеріальних цінностей

Ігровий набір Six Bricks

Од.

Кількість
наборів

Ціна без ПДВ за
одиницю, грн

Сума без ПДВ, грн

шт.

Разом без ПДВ, грн:
УСЬОГО ЗА АКТОМ:

_______________________________________ ігрових наборів Six Bricks
(кільксть прописом)

На суму:

____________________________________________________ грн
(сума цифрами та прописом)

2. Підписанням цього Акту Сторони підтверджують факт Поставки матеріальних цінностей відповідно до наказу МОН
від ___________ № _______
3. Матеріальні цінності передані в належному стані, Сторони претензій одна до одної не мають.
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4. Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.
5. Акт укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.
Від
Департаменту (управління) освіти і
науки_______________ обласної
(Київської міської) державної
адміністрації

ПЕРЕДАВ:
Матеріально відповідальна особа
Від набувача гуманітарної допомоги
Назва державного (комунального)
закладу загальної середньої освіти
ПРИЙНЯВ:
Матеріально відповідальна особа

Додаток 2
до наказу МОН від "/

_
fio

2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада)

(підпис, ПІБ)

______ 20___року
ПРИМІТНИЙ АКТ
ПРИЙМ АННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТУМ АНІТАРНОЇ ДОПОМ ОГИ

____________

"_____ " _______________2018 року

(місце складання)

Департамент (управління) освіти і науки __________________ обласної (Київської міської) державної
адміністрації в особі_________________________ , який (а) діє на підставі ____________________________ , юридична
адреса:
з однієї Сторони та
(Назва органу місцевого самоврядування) , в особі___________________________________________________ , який діє на
підставі____________________________ , юридична адреса:

з іншої Сторони, склали та підписали цей Акт про таке:
1. Департаментом (управлінням) освіти і науки ___________________ обласної (Київської міської) державної
адміністрації на підставі Плану розподілу ігрових наборів Six Bricks, затвердженого наказом МОН в ід _________ №
_________ , передано як гуманітарну допомогу для подальшого перерозподілу першим класам закладів загальної
середньої освіти (перелік закладів додається) матеріальні цінності, які зовнішних ушкоджень не мають, знаходяться в
справному стані та придатні для експлуатації:

№

1

Найменування матеріальних цінностей

Од.

Кількість
наборів

Ціна без ПДВ за
одиницю, грн

Сума без ПДВ, грн

шт

Ігровий набір Six Bricks

Разом без ПДВ, грн:
УСЬОГО ЗА АКТОМ:

___________________________________ігрових наборів Six Bricks
(кільксть прописом)

На с

у

м

у

:

_____________________________________________________ грн
(сума цифрами та прописом)

2. Підписанням цього Акту Сторони підтверджують факт Поставки матеріальних цінностей відповідно до наказу МОН
в ід ____________ № ________
3. Матеріальні цінності передані в належному стані, Сторони претензій одна до одної не мають.
4. Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.
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5.

Акт укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Від
Департаменту (управління) освіти і
науки_______________ обласної
(Київської міської) державної
адміністрації

ПЕРЕДАВ:
Матеріально відповідальна особа
Назва органу місцевого
самоврядування
ПРИЙНЯВ:
Матеріально відповідальна особа

Додаток 2
до наказу МОН від " / / '

£>*

_2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада)

(підпис. ПІБ)

______ 2 0__ року

ПРИ МІ РІШ И АКТ
ИРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧ1 ГУМ АНІТАРНОЇ ДОПОМ ОГИ

____________

"_____ " _______________2018 року

(місце складання)

(Назва органу місцевого самоврядування) в особі
_______________________ , юридична адреса:

який (а) діє

з однієї Сторони та
(Назва закладу загальної середньої освіти) , в особі
на підставі____________________________ , юридична адреса:

на підставі

, який діє

з іншої Сторони, склали та підписали цей Акт про таке:
1. (Назва органу місцевого самоврядування) на підставі Плану розподілу ігрових наборів Six Bricks, затвердженого
наказом МОН в ід _________ № _________ , передано як гуманітарну допомогу для подальшого перерозподілу першим
класам матеріальні цінності, які зовнішних ушкоджень не мають, знаходяться в справному стані та придатні для
експлуатації:

№

1

Найменування матеріальних цінностей

Ігровий набір Six Bricks

Од.

Кількість
наборів

Ціна без ПДВ за
одиницю, грн

Сума без ПДВ, грн

шт.

Разом без ПДВ, грн:
УСЬОГО ЗА АКТОМ:

___________________________________ігрових наборів Six Bricks
(кільксть прописом)

На суму:

_____________________________________________________ грн
(сума цифрами та прописом)

2. Підписанням цього Акту Сторони підтверджують факт Поставки матеріальних цінностей відповідно до наказу МОН
в ід ____________ № _______
3. Матеріальні цінності передані в належному стані, Сторони претензій одна до одної не мають.

4.

Цей Акт набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.
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5.

Акт укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Від
Назва органу місцевого
самоврядування
ПЕРЕДАВ:
Матеріально відповідальна особа
Від набувача гуманітарної допомоги
Назва державного (комунального)
закладу загальної середньої освіти
ПРИЙНЯВ:
Матеріально відповідальна особа

