
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

пропозицій щодо внесення змін до деяких нормативних актів 

Проблема 1 

Відсутність чітко визначеного механізму упорядкування норм щодо валюти договору на навчання. Так, у Законі 

України «Про вищу освіту» визначено валюту розрахунків – гривню, проте підзаконний акт – Постанова КМУ  від 26 

лютого 1993 р. N 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» передбачає еквіваленти у іноземній валюті щодо 

визначення суми вартості навчання. Курс долара наразі є вельми волатильним (швидко і суттєво змінюється), при 

зростанні курсу долара – зростають витрати ВНЗ (передусім, на матеріально-технічне забезпечення), проте платежі 

студентів виражені у валютному еквіваленті зменшуються, тому є потреба у використанні іноземної валюти як валюти 

розрахунку. Якщо це не зробити, ВНЗ будуть мати суттєві збитки, не маючи можливість змінити вартість навчання. На 

наш погляд, валютою договору має бути будь-яка вільно конвертована валюта, а валютою платежу, відповідно до 

чинного законодавства, має залишитися гривня. Калькуляція на поточний рік має складатися у гривні, конвертуватися у 

вільно конвертовану валюту і, таким чином, має бути сформована ціна, яка доводиться до відома студентів. Тому ціна за 

навчання у вільно конвертованій валюті має бути стабільною протягом усього терміну навчання і повинна бути 

зафіксована у договорі. 
 

Чинна редакція 
Редакція, що пропонується Обґрунтування 

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

 
Пункт 7 статті 73 Закону України «Про вищу 

освіту»:  

 

7. Розмір плати за весь строк навчання для 

здобуття відповідного ступеня вищої освіти, 

підвищення кваліфікації встановлюється 

вищими навчальними закладами в 

національній валюті. 

Пункт 7 статті 73 Закону України «Про вищу 

освіту»:  

 

7. Розмір плати за весь строк навчання для 

здобуття відповідного ступеня вищої освіти, 

підвищення кваліфікації встановлюється 

вищими навчальними закладами в 

національній валюті для резидентів і у 

вільно-конвертованій валюті для 

нерезидентів. 

Пункт 7 статті 73 Закону України «Про вищу 

освіту» фактично унеможливлює сплату за 

навчання юридичними особами інших 

держав, які для цього повинні мати 

представництво в Україні.  

Хоча пункт 2, статті 4 Закону України «Про 

вищу освіту» закріплює таку можливість: 

… 

Інші іноземці та особи без громадянства 

можуть здобувати вищу освіту за кошти 



 
 фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, законодавством 

або угодами між вищими навчальними 

закладами про міжнародну академічну 

мобільність. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 136 «Про навчання іноземних 

громадян в Україні» 
5. Рекомендувати  міністерствам,  

відомствам і навчальним закладам 

передбачати при укладанні  угод  (договорів,  

контрактів) компенсацію за навчання 

іноземних громадян у вільно  конвертованій 

валюті відповідно до курсу долара США у 

розмірі не менше ніж: 

на підготовчому факультеті (відділенні) - 

одна тисяча доларів США на рік; 

на основному факультеті - 1,5 тис. 

доларів США на рік; 

навчання в аспірантурі та стажування - 

2,5 тис.  доларів  США на рік; 

підвищення кваліфікації - 300 доларів 

США на місяць. 

Міністерство освіти разом з  

Міністерством  фінансів  щорічно коригують 

зазначені мінімальні розміри компенсацій. 

5. Рекомендувати міністерствам,  

відомствам і навчальним закладам передбачати 

при укладанні  угод  (договорів,  контрактів) 

компенсацію за навчання іноземних громадян 

у вільно  конвертованій валюті відповідно до 

курсу долара США у розмірі не менше ніж: 

на підготовчому факультеті (відділенні) - 

одна тисяча доларів США на рік; 

на основному факультеті - 1,5 тис. доларів 

США на рік; 

навчання в аспірантурі та стажування - 2,5 

тис.  доларів  США на рік; 

підвищення кваліфікації - 300 доларів США 

на місяць. 

Міністерство освіти разом з  Міністерством  

фінансів  щорічно коригують зазначені 

мінімальні розміри компенсацій. 

При укладанні договорів на навчання 

встановити валютою контракту долар 

США, а валютами розрахунку долар США 

(лише при перерахуванні на валютний 

рахунок ВНЗ з-за кордону) або гривню (при 

сплаті послуги в Україні) відповідно до 

курсу долара США. 

 



Проблема 2 
10-денний термін для зарахування іноземних громадян на наступний рівень освіти. Дана норма взята з Положення про 

реєстрацію УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН при зміні місця постійного проживання в межах України. Громадянин України при 

знятті з реєстрації чітко знає, куди від їде і 10-денного терміну достатньо для прибуття у будь-яку точку України і подання 

документів на реєстрацію. З іноземним громадянином, який планує продовжити навчання в Україні на наступному освітньо-

кваліфікаційному рівні, ситуація дещо інша. Термін завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 30 

червня, тобто через 10 днів іноземний громадян має бути зарахований, склавши при цьому вступні іспити (які зазвичай 

проводяться приймальними комісіями університетів у 20-х числах липня). До того ж, можливо, ВНЗ, де здобувається ОКР 

«бакалавр» і  ВНЗ, у якому планується здобуття ОКР «магістр» розташовані у різних містах України. Крім того, необхідно 

отримати сам диплом бакалавра, а для окремих країн потрібне проставляння апостилю у МОН України  та легалізація документів 

у МЗС України, що теж потребує часу. На наш погляд варто встановити 30-денний термін для здійснення іноземними 

громадянами право на продовження освіти на будь-який рівень навчання (з підготовчого відділення на бакалаврат, з бакалаврату 

до магістратури, а також при вступі до аспірантури і докторантури). 
 

Чинна редакція 
Редакція, що пропонується Обґрунтування 

Наказ Miнicтepствa освіти i науки України від 01.11.2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства». Зареєстровано в Miнicтepствi юстицii України 

25.11.2013 р. за № 2004/24536     
14. Іноземці, які закінчили навчання за 

певним освітньо-кваліфікаційним рівнем 

(підготовчий факультет/відділення) і виявили 

бажання продовжити освіту, за умови 

прийняття в установленому порядку 

відповідного рішення навчальним закладом 

зараховуються на подальше навчання 

протягом 10 календарних днів з дати видання 

наказу про закінчення підготовчого 

факультету (попереднього рівня навчання). 

 

14. Іноземці, які закінчили навчання за 

певним освітньо-кваліфікаційним рівнем 

(підготовчий факультет/відділення) і виявили 

бажання продовжити освіту, за умови 

прийняття в установленому порядку 

відповідного рішення навчальним закладом 

зараховуються на подальше навчання протягом 

30 календарних днів з дати видання наказу 

про закінчення підготовчого факультету 

(попереднього рівня навчання) 

10 днів недостатньо для процедури 

вирішення питання подальшого навчання 

студента на наступному рівні, складання 

екзаменів та продовження реєстрації, 

особливо в умовах, коли іноземний 

громадянин змінює навчальний заклад 

для продовження навчання, або при 

вступі до аспірантури (з дати закінчення 

навчання за ОКР «магістр», до 

нормативного терміну зарахування до 

аспірантури проходить 8 місяців. 

 



Проблема 3 
Невизначеність механізму щодо залучення іноземних фахівців у освітній і науковий процес. Так, на даний час 

механізм по легітимізації залучення іноземних докторів, професорів до навчального процесу у ВНЗ України дуже 

складний і практично унеможливлює це залучення, оскільки короткотерміновий термін (до одного місяця), на який 

працевлаштовується іноземний фахівець, не дозволяє йому виконати всі необхідні правові дії. Так, у ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця працює п’ять і планується реалізація ще двох програм «подвійного диплому» (учасники яких мають змогу в 

рамках одного освітнього періоду отримати диплом ХНЕУ ім. С. Кузнеця і диплом  провідних європейських 

університетів – партнерів ХНЕУ ім. С. Кузнеця). В рамках цих угод передбачається читання лекцій, проведення 

тренінгів та інших елементів освітнього процесу із залученням іноземних фахівців в Україні. Проте зарахування таких 

фахівців до штату університету, поселення на пільгових умовах в гуртожитках (для зменшення витрат на навчання 

студентів, у ціні навчання яких передбачені витрати на приїзд і проживання іноземних викладачів) не має реальних 

механізмів реалізації і не врегульовано підзаконними нормативними актами. 
 

 

Постанова КМУ N 567 від 01.07.2011 р. «Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну 

і транзитного проїзду через її територію» 

 
6. Департамент консульської служби 

МЗС або представництво МЗС на території 

України оформляє візи в пункті пропуску 

через державний кордон іноземцям та особам 

без громадянства, що не змогли завчасно 

оформити візи в дипломатичному 

представництві або консульській установі 

України та мають поважну причину 

невідкладно в'їхати в Україну, зокрема:  

… 

5) з метою активізації взаємодії у галузі 

культури та спорту, а також забезпечення 

інтересів у сфері зовнішньої політики або 

інших сферах, які є життєво важливими для 

суспільства, або з гуманітарних питань. 

6. Департамент консульської служби 

МЗС або представництво МЗС на території 

України оформляє візи в пункті пропуску 

через державний кордон іноземцям та особам 

без громадянства, що не змогли завчасно 

оформити візи в дипломатичному 

представництві або консульській установі 

України та мають поважну причину 

невідкладно в'їхати в Україну, зокрема:  

 

5) з метою активізації взаємодії у галузі 

науково-викладацької діяльності, культури 

та спорту, а також забезпечення інтересів у 

сфері зовнішньої політики або інших сферах, 

які є життєво важливими для суспільства, або з 

На даний час механізм по легітимізації 

залучення іноземних докторів, професорів до 

навчального процесу у ВНЗ України дуже 

складний і практично унеможливлює це 

залучення, оскільки короткотерміновий 

термін (до одного місяця), на який 

працевлаштовується іноземний фахівець, не 

дозволяє йому виконати всі необхідні правові 

дії. 



Порядок в'їзду іноземців та осіб без 

громадянства в Україну із зазначеною метою 

встановлюється МЗС. 

гуманітарних питань. Порядок в'їзду іноземців 

та осіб без громадянства в Україну із 

зазначеною метою встановлюється МЗС. 

11. Візи залежно від мети поїздки 

поділяються на такі типи, що позначаються 

літерним та цифровим кодом (літерами 

латинського алфавіту - в машинозчитуваній 

зоні): 

… 

документ, що підтверджує належність до 

членів сім'ї іноземця чи особи без 

громадянства, які мають посвідку на 

тимчасове проживання в Україні (документи, 

видані компетентними органами іноземної 

держави, повинні бути легалізовані, якщо 

інше не передбачено законом чи 

міжнародним договором України, та подані 

разом із засвідченим в установленому 

порядку перекладом на українську мову, а у 

разі відсутності такої можливості - на 

англійську мову), копія відповідної посвідки 

на тимчасове проживання в Україні та 

документа встановленого зразка, що 

підтверджує наявність в іноземця чи особи 

без громадянства достатнього фінансового 

забезпечення для утримання членів сім'ї в 

Україні; 

 

інші документи, якщо це передбачено 

міжнародними договорами України. 

11. Візи залежно від мети поїздки 

поділяються на такі типи, що позначаються 

літерним та цифровим кодом (літерами 

латинського алфавіту - в машинозчитуваній 

зоні): 

… 

документ, що підтверджує належність до 

членів сім'ї іноземця чи особи без 

громадянства, які мають посвідку на тимчасове 

проживання в Україні (документи, видані 

компетентними органами іноземної держави, 

повинні бути легалізовані, якщо інше не 

передбачено законом чи міжнародним 

договором України, та подані разом із 

засвідченим в установленому порядку 

перекладом на українську мову, а у разі 

відсутності такої можливості - на англійську 

мову), копія відповідної посвідки на тимчасове 

проживання в Україні та документа 

встановленого зразка, що підтверджує 

наявність в іноземця чи особи без 

громадянства достатнього фінансового 

забезпечення для утримання членів сім'ї в 

Україні; 

 

запрошення вищого навчального закладу для 

короткострокового перебування з метою 

науково-викладацької діяльності. 

 

інші документи, якщо це передбачено 

міжнародними договорами України. 

З метою спрощення процедури 

залучення іноземних фахівців в галузі освіти і 

науки пропонується доповнити перелік у п 11 

Постанови передостаннім  абзацом. 

28. Оформлення віз здійснюється за 28. Оформлення віз здійснюється за нульовою  



нульовою тарифною ставкою консульського 

збору: 

… 

14) офіційним спостерігачам від іноземних 

держав та міжнародних організацій на 

виборах Президента України, народних 

депутатів України, депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів та 

всеукраїнському референдумі за списками, 

поданими до МЗС Центральною виборчою 

комісією; 

 

15) іншим особам, що в'їжджають з метою 

забезпечення інтересів у сфері зовнішньої 

політики або гуманітарних питань, на 

підставі обґрунтованого подання керівника 

уповноваженого органу відповідно до 

Положення про консульський збір України та 

за погодженням з Мінфіном. 

тарифною ставкою консульського збору: 

… 

 

14) офіційним спостерігачам від іноземних 

держав та міжнародних організацій на виборах 

Президента України, народних депутатів 

України, депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад, сільських, 

селищних, міських голів та всеукраїнському 

референдумі за списками, поданими до МЗС 

Центральною виборчою комісією; 

 

 

15) іншим особам, що в'їжджають з метою 

науково-викладацької діяльності; 
 

16) іншим особам, що в'їжджають з метою 

забезпечення інтересів у сфері зовнішньої 

політики або гуманітарних питань, на підставі 

обґрунтованого подання керівника 

уповноваженого органу відповідно до 

Положення про консульський збір України та 

за погодженням з Мінфіном. 

 

 

 

Наказ МЗС України N 196 від 26.07.2011. «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення 

іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її 

територію» 
3.8. Співбесіда та погодження,  

передбачені пунктом 3.7 цього розділу, 

можуть не проводитися у таких випадках: 

іноземець та особа без  громадянства  

має в паспортному документі дійсну або 

3.8. Співбесіда та погодження,  

передбачені пунктом 3.7 цього розділу, можуть 

не проводитися у таких випадках: 

іноземець та особа без громадянства має 

в паспортному документі дійсну або 

Якщо навчальний заклад запрошує 

іноземного фахівця, то співбесіду з ним 

проводять особи, у компетенцію яких 

входить сфера діяльності фахівця і саме ці 

відповідальні особи мають визначати 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0131-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0131-11


використану протягом останніх 12 місяців 

візу країн  Шенгенської угоди (987_004),  

Австралії, Сполученого Королівства   

Великобританії та Північної Ірландії, 

Ірландії, Канади, Нової Зеландії, Сполучених 

Штатів Америки, Японії або постійно 

проживає на території зазначених країн; 

іноземець та особа без громадянства  

в'їжджає в Україну на запрошення  

міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади, державної установи,  

державного підприємства, державної 

організації або на звернення органів 

державної влади іноземних держав чи 

міжнародних організацій. 

використану протягом останніх 12 місяців візу 

країн Шенгенської угоди (987_004),  Австралії, 

Сполученого Королівства   Великобританії та 

Північної Ірландії, Ірландії, Канади, Нової 

Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Японії 

або постійно проживає на території зазначених 

країн; 

іноземець та особа без громадянства  

в'їжджає в Україну на запрошення  

міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади, державної установи,  

державного підприємства, державної 

організації, вищого навчального закладу або 

на звернення органів державної влади 

іноземних держав чи міжнародних організацій. 

доцільність залучення у навчальний або 

науковий процес іноземного фахівця. 

 

 

 

 

 



Проблема 4 

 

Стаття 57 Закону України «Про вищу освіту» декларує право науково-педагогічних, наукових і педагогічних 

працівників на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п'ять років. Разом з тим, Порядок 

надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами не дозволяє Вищому навчальному 

закладу до вартості платної освітньої послуги включити витрати на підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства економіки України, 

Міністерства фінансів України 

від 23 липня 2010 року N 736/902/758 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

30 листопада 2010 р. за N 1196/18491 

«Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» 

 

Діюча редакція Запропонована зміна 

2.2. Складовими вартості витрат є: 

витрати на оплату праці працівників; 

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 

капітальні витрати; 

індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до 

чинного законодавства. 

2.2. Складовими вартості витрат є: 

витрати на оплату праці працівників; 

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 

капітальні витрати; 

індексація заробітної плати; 

витрати на забезпечення якості освітньої послуги;  
інші витрати відповідно до чинного законодавства;  

2.7. <відсутній> 2.7. До складу витрат на забезпечення якості платної 

освітньої послуги включаються витрати на підвищення 

кваліфікації та стажування науково-педагогічних, 

наукових і педагогічних працівників, які 



регламентуються статтею 57 Закону України «Про 

вищу освіту» 
 

2.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших 

організацій при визначенні вартості платних освітніх 

послуг належать матеріальні витрати, що 

використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі 

на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, 

інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних 

матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських 

товарів, бланкової та навчальної документації, що 

використовується при наданні платних освітніх послуг, 

паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, 

спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, 

спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв, 

захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених 

статутами (положеннями) навчальних закладів або 

законодавством; проведення поточного ремонту, 

технічного огляду і технічного обслуговування основних 

фондів, що використовуються для надання платних 

освітніх послуг, службові відрядження та стажування, 

пов'язані з наданням платних освітніх послуг, оплата 

послуг зв'язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання 

платних освітніх послуг. 

2.5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших 

організацій при визначенні вартості платних освітніх 

послуг належать матеріальні витрати, що 

використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі 

на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, 

інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних 

матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських 

товарів, бланкової та навчальної документації, що 

використовується при наданні платних освітніх послуг, 

паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, 

спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, 

спортивного одягу, комунальних послуг та енергоносіїв, 

захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених 

статутами (положеннями) навчальних закладів або 

законодавством; проведення поточного ремонту, 

технічного огляду і технічного обслуговування основних 

фондів, що використовуються для надання платних 

освітніх послуг, службові відрядження, пов'язані з 

наданням платних освітніх послуг, стажування та 

підвищення кваліфікації (у тому числі в межах вищого 

навчального закладу, який надає освітню послугу), 
оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, ліцензій для 

надання платних освітніх послуг. 

 
 



Проблема 5 
 

Неможливість оновлення матеріально-технічної та лабораторної бази університету зумовлено дією Постанови 

КМУ № 65 від 1 березня 2014 р., якою введено заборону на придбання об’єктів, віднесених до переліку побутової 

техніки; а також Постанови КМУ від 4 квітня 2001 р. N 332 «Про граничні суми витрат…».   

Відсутня можливість оновлення обладнання комп’ютерних лабораторій, оскільки персональні комп’ютери, 

копіювальні та множильні апарати, пристрої безперебійного живлення віднесено до переліку побутової техніки; введено 

заборону на придбання комп’ютерних столів, стільців для комп’ютерних лабораторій. Крім того діють обмеження щодо 

придбання персональних комп’ютерів – гранична сума 7200 грн. на комп’ютер; придбання комп’ютерних столів, 

стільців - гранична сума 500 грн. на комп’ютерний стіл, 150 грн. на стілець. Неможливість придбання обладнання для 

оснащення мультимедійних аудиторій: ноутбуки, телевізори, проектори, акустичне обладнання – все це віднесено до 

переліку побутової техніки.  Неможливість придбання кондиціонерів для забезпечення відповідних кліматичних умов у 

приміщеннях навчальних класів, комп’ютерних лабораторій, приміщенні серверної кімнати через заборону придбання 

машин та приладів для підтримування мікроклімату у приміщеннях, оскільки це також віднесено до переліку побутової 

техніки. Неможливість створення нових та  розширення існуючих комплексів безпеки (систем відеоспостереження, 

систем оповіщення) через заборону придбання відповідного обладнання – фото та відеокамери, інше відеообладнання – 

входить до переліку побутової техніки. 

 

Чинна редакція Пропозиція Обґрунтування 

Постанова КМУ від 4 квітня 2001 р. N 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ  на придбання 

легкових автомобілів, меблів, іншого  обладнання та 

устаткування, комп'ютерів, придбання  і утримання 

мобільних телефонів державними  органами, а 

також установами та організаціями,  які 

утримуються за рахунок державного бюджету,  

республіканського Автономної Республіки Крим  і 

місцевих бюджетів 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ  на придбання 

легкових автомобілів, меблів, іншого  обладнання 

та устаткування, комп'ютерів,  придбання  і 

утримання мобільних телефонів державними  

органами, а також установами та організаціями,  

які утримуються за рахунок державного бюджету,  

республіканського Автономної Республіки Крим  і 

місцевих бюджетів 

Персональні комп’ютери та 

ноутбуки цілком складаються з 

іноземних комплектуючих, 

тобто їх ціна напряму залежить 

від курсу валюти. 

На час вводу в дію Постанови 

N 332  «Про граничні суми 

витрат» 4 квітня 2001 року курс 



 

Сума, гривень за одиницю 

Персональний комп'ютер     

(системний блок, монітор,         

клавіатура, маніпулятор "миша")                 7 200 

 

Меблі для обладнання 

робочих місць працівників: 

стілець                                                             150 

стіл для комп'ютера                                       500 

 

 

Сума, гривень за одиницю 

Персональний комп'ютер     

(системний блок, монітор,         

клавіатура, маніпулятор "миша")              32 000 

 

Меблі для обладнання 

робочих місць працівників: 

стілець                                                              700 

стіл для комп'ютера                                      2 200 

 

долара США за офіційним 

курсом НБУ становив 5,42 грн. 

На даний час – 22,25 грн. 

Постанова КМУ від 1 березня 2014 р. №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» 

Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2014 р. № 65 

ЗАХОДИ  

щодо економного та раціонального використання 

державних коштів, передбачених для утримання 

органів державної влади та інших державних 

органів, утворених органами державної влади 

підприємств, установ та організацій, які 

використовують кошти державного бюджету 

1**. Припинення придбання автотранспортних 

засобів (крім спеціалізованих санітарних 

автомобілів екстреної медичної допомоги, 

пожежних та спеціальних аварійно-рятувальних 

машин, вантажних автомобілів, причепів, 

напівпричепів, які використовуються для 

перевезення деревини або виконання інших 

виробничих функцій у лісовій галузі, автомобілів 

для охорони та патрулювання в лісових масивах, а 

також автомобілів закордонних дипломатичних 

установ України - за наявності об’єктивних потреб в 

Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2014 р. № 65 

ЗАХОДИ  

щодо економного та раціонального використання 

державних коштів, передбачених для утримання 

органів державної влади та інших державних 

органів, утворених органами державної влади 

підприємств, установ та організацій, які 

використовують кошти державного бюджету 

1**. Припинення придбання автотранспортних 

засобів (крім спеціалізованих санітарних 

автомобілів екстреної медичної допомоги, 

пожежних та спеціальних аварійно-рятувальних 

машин, вантажних автомобілів, причепів, 

напівпричепів, які використовуються для 

перевезення деревини або виконання інших 

виробничих функцій у лісовій галузі, автомобілів 

для охорони та патрулювання в лісових масивах, а 

також автомобілів закордонних дипломатичних 

установ України - за наявності об’єктивних потреб 

Постанова унеможливлює 

оновлення парку комп’ютерної, 

мультимедійної, акустичної 

копіювальної, відео та фото 

техніки для потреб навчального 

процесу, придбання меблів та 

кліматичного обладнання для 

комп’ютерних навчальних 

лабораторій. 



оновленні таких автомобілів), меблів, мобільних 

телефонів, ноутбуків, побутової техніки (крім 

бензопил, бензокущорізів, моторубів та мотопомп 

для виконання лісогосподарських робіт) та 

проведення ремонту приміщень (крім приміщень, 

що перебувають в аварійному стані, приміщень 

навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних 

закладів та реабілітаційних установ, ремонт яких 

здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду 

з метою дотримання вимог санітарних норм та норм 

пожежної безпеки для забезпечення навчально-

виховного процесу, оздоровлення дітей, санаторно-

курортного лікування ветеранів війни, інвалідів та 

реабілітації дітей-інвалідів). 

в оновленні таких автомобілів), меблів (крім 

меблів для приміщень, які використовуються в 

навчальному процесі), мобільних телефонів, 

ноутбуків (крім ноутбуків, що 

використовуються у навчальному процесі), 

побутової техніки (крім бензопил, бензокущорізів, 

моторубів та мотопомп для виконання 

лісогосподарських робіт; крім техніки, що 

використовується у навчальному процесі)  та 

проведення ремонту приміщень (крім приміщень, 

що перебувають в аварійному стані, приміщень 

навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних 

закладів та реабілітаційних установ, ремонт яких 

здійснюється за рахунок коштів спеціального 

фонду з метою дотримання вимог санітарних норм 

та норм пожежної безпеки для забезпечення 

навчально-виховного процесу, оздоровлення дітей, 

санаторно-курортного лікування ветеранів війни, 

інвалідів та реабілітації дітей-інвалідів). 

 
 

 

 


