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Департаменти (управління) 
освіти і науки обласних 
державних адміністрацій

Щодо закупівлі 
шкільних автобусів

На виконання пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 
29 березня 2016 р. № 10910/0/1-16 за результатами робочої поїздки до Івано- 
Франківської області 11 березня 2016 року стосовно закупівлі шкільних 
автобусів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів повідомляємо.

Організація безпечного безоплатного перевезення учнів та дітей, які 
проживають у сільській місцевості, до місць навчання і додому є важливою 
соціальною проблемою в Україні. Для розв’язання цієї проблеми з 2003 року 
діяла Державна цільова соціальна програма «Шкільний автобус», затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31 (в редакці: 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 614), термін ді: 
якої завершився у 2015 році.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1340-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої та 
медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» 
було збільшено обсяг освітньої субвенції на 600 000,0 тис. грн. для придбання 
шкільних автобусів на умовах співфінансування (50 відсотків -  за рахунок 
залишків освітньої субвенції, 50# відсотків -  за рахунок коштів місцевих 
бюджетів).

За інформацією Міністерства фінансів України (лист від 14 квітня 2016 р. 
№ 31-07010-07-5/10960) кошти, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2015 р. № 1340-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та 
перерозподіл обсягу освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам у 2015 році» для придбання шкільних автобусів, знаходяться 
на рахунках місцевих бюджетів як залишки коштів освітньої субвенції і можуть 
використовуватися місцевими органами влади у 2016 році на умовах 
спів ф інансу в ання.

Правові та економічні засади здійснення закупівель шкільних автобусів 
встановлюються Законом України «Про здійснення державних закупівель».

З 1 січня 2010 р. в Україні чинний Національний стандарт України ДСТУ 
7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні 
вимоги», який прийнято і якому надано чинності наказом 
Держспоживстандарту України від 27 квітня 2009 р. № 168.

Цей стандарт поширюється на автобуси спеціалізовані, призначені для 
перевезення школярів, які сидять, у тому числі з обмеженою здатністю 
пересування, та осіб, які супроводжують школярів.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про забезпеченая санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» об’єктами, що підлягають державній 
санітарно-епідеміологічній експертизі є, серед інших, продукція, 
напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, 
передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей. Відповідність 
транспортних засобів вимогам безпеки для здоров'я і життя людей 
засвідчується висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 
затвердженим головним державним санітарним лікарем.

. Також зазначимо, що згідно зі статтею 2 Закону України «Про деякі 
питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних 
засобів» пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу 
реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 
8702, 8703, 8704, 8705 згідно з українською класифікацією товарів 
зовнішньоекономічної діяльності (стаття 1 Закону України «Про Митний тариф 
України») як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, 
нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності 
екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-5» -  з 01 січня 2016 року, за винятком 
транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію 
України до 31 грудня 2015 року включно.

Окрім того, пропонуємо розглянути можливість придбання спеціальних 
шкільних автобусів, обладнаних з урахуванням потреб дітей з обмеженими 
фізичними можливостями.

З метою підняття рівня попиту на продукцію вітчизняного виробництва, 
росту її конкурентоздатності, збільшення обсягів та підвищення рентабельності 
внутрішнього виробництва відповідної продукції, створення нових робочих 
місць, а також для економного і раціонального скерування бюджетних коштів 
рекомендуємо під час проведення конкурсних торгів на закупівлю шкільних 
автобусів надавати перевагу транспортним засобам вітчизняного виробника.
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