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Вступ 

 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і 

культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього 

рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору. 

Визнання права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, статті 26 

Загальної декларації прав людини, статті 13 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права. 

Якість освітніх послуг у сільській місцевості залежить також від 

забезпеченості навчальних закладів шкільними автобусами для регулярного 

перевезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти у сільській місцевості до місць навчання і додому. 

Метою виконаної роботи є здійснення моніторингу чинної нормативно-

правової бази з питань матеріально-технічного забезпечення галузі освіти у 

частині безпечного перевезення учнів та педагогічних працівників. 

У збірнику подаються документи як у повному обсязі, так і окремі витяги, 

що містять положення, які стосуються організації та реалізації заходів 

безпосередньо інноваційних впроваджень, а також коментарі та роз’яснення, 
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спрямовані на забезпечення постійного безоплатного та безпечного перевезення 

учнів і педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної 

доступності. Систематизацію документів здійснено відповідно до розділів та 

років створення і прийняття законодавчих та нормативних актів.  

Збірник підготовлено на допомогу у практичній роботі закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, 

районний (обласних) управлінь освіти і науки. 
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РОЗДІЛ І. МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ, ДЕКЛАРАЦІЇ 

 

Загальна декларація прав людини, проголошена Організацією 

Об’єднаних Націй 10.12.1948 (витяг) // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

 

Стаття 22 

Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення 

і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її 

особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури і ресурсів кожної держави. 

Стаття 26 

1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, 

хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. 

Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта 

повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. 

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і 

збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти 

взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або 

релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних 

Націй по підтриманню миру. 

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для  

своїх малолітніх дітей. 

 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права дитини, прийнята 

20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 

27 лютого 1991 року №789 ХІІ (78912) та набула чинності для України 

27.09.1991 і з цього часу є частиною національного законодавства // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
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Стаття 3 

1. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 

державними чи приватними установами, що займаються питаннями 

соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими 

органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню 

інтересів дитини. 

2. Держави-учасниці зобов'язуються забезпечити дитині такий захист і 

піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й 

обов'язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, і 

з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і адміністративних 

заходів. 

3. Держави-учасниці забезпечують, щоб установи, служби і органи, 

відповідальні за піклування про дітей або їх захист, відповідали нормам, 

встановленим компетентними органами, зокрема, в галузі безпеки й охорони 

здоров'я та з точки зору численності і придатності їх персоналу, а також 

компетентного нагляду. 

Стаття 23 

1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або 

фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, 

які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують 

її активну участь у житті суспільства. 

2. Держави-учасниці визнають право неповноцінної дитини на особливе 

піклування, заохочують і забезпечують надання, за умови наявності ресурсів, 

дитині, яка має на це право, та відповідальним за турботу про неї допомогу, 

щодо якої подано прохання і яка відповідає стану дитини та становищу її 

батьків або інших осіб, що забезпечують турботу про дитину. 

На забезпечення особливих потреб неповноцінної дитини допомога 

згідно з пунктом 2 цієї статті надається при можливості безкоштовно з 

урахуванням фінансових ресурсів батьків або інших осіб, що забезпечують 

турботу про дитину, та має на меті забезпечення неповноцінній дитині 
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ефективного доступу до послуг у галузі освіти, професійної підготовки, 

медичного обслуговування, відновлення здоров'я, підготовки до трудової 

діяльності та доступу до засобів відпочинку таким чином, який призводить до 

найбільш повного по можливості втягнення дитини в соціальне життя і 

досягнення розвитку її особи, включаючи культурний і духовний розвиток 

дитини. 

Стаття 28 

1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою 

поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних 

можливостей вони, зокрема: 

а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту; 

b) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і 

професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких 

заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності 

фінансової допомоги; 

с) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей 

кожного за допомогою всіх необхідних засобів; 

d) забезпечують доступність інформації і матеріалів у галузі освіти й 

професійної підготовки для всіх дітей; 

е) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і 

зниженню кількості учнів, які залишили школу. 

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів, щоб шкільна 

дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської 

гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції. 

3. Держави-учасниці заохочують і розвивають міжнародне 

співробітництво з питань, що стосуються освіти, зокрема, з метою сприяння 

ліквідації невігластва і неписьменності в усьому світі та полегшення доступу до 

науково-технічних знань і сучасних методів навчання. В цьому зв'язку особлива 

увага має приділятися потребам країн, що розвиваються.  

Стаття 29 
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1. Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути 

спрямована на: 

а) розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в 

найповнішому обсязі; 

b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також 

принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй; 

с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і 

національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження 

та до цивілізацій, відмінних від її власної; 

d) підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі 

розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між 

усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також 

особами з корінного населення; 

е) виховання поваги до навколишньої природи. 

2. Жодна частина цієї статті або статті 28 не тлумачиться як така, що 

обмежує свободу окремих осіб і органів створювати учбові заклади та керувати 

ними за умови постійного додержання принципів, викладених у пункті 1 цієї 

статті, та виконання вимоги того, щоб освіта, яку одержують в таких учбових 

закладах, відповідала мінімальним нормам, що можуть бути встановлені 

державою. 

 

Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та 

розвитку дітей, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних 

Націй, 30.09.1990 р. (витяг) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_075 

 

6) Мы будем стремиться осуществить программы, которые снизят 

уровень неграмотности и предоставят всем детям возможность получения 

образования независимо от их происхождения и пола, которые подготовят 

детей к трудовой деятельности и предоставят возможности для получения 

образования в течение всей жизни, например, путем профессиональной 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_075
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подготовки, и которые дадут детям возможность достичь совершеннолетия, 

чувствуя поддержку, и в благоприятных культурных и социальных условиях. 

Базовое образование и грамотность (План действий) 

20. На Всемирной конференции «Образование для всех», состоявшейся в 

Джомтьене, Таиланд, международное сообщество, включая практически все 

правительства мира, взяло на себя обязательство значительно расширить 

возможности получения образования для более чем 100 млн. детей и почти 1 

млрд. взрослых, которые в настоящее время не имеют доступа к базовому 

образованию и получению грамотности, причем две трети из них — девочки и 

женщины. Для выполнения этого обязательства с целью улучшения качества 

жизни детей и семей необходимо принять конкретные меры для 

a) расширения деятельности в области развития детей; 

b) обеспечения для всех доступа к базовому образованию, включая 

завершение начального или равного ему по уровню образованию по крайней 

мере 80 процентами детей школьного возраста с упором на сокращение 

существующих различий между мальчиками и девочками; 

c) уменьшения наполовину уровня неграмотности среди взрослых с 

упором на грамотность женщин; 

d) проведения профессионального обучения и подготовки к 

производственной деятельности; 

e) приобретения знаний, умений, навыков по всем каналам образования, 

включая современные и традиционные средства массовой информации. 

21. Кроме того, что прогресс в области образования и грамотности имеет 

реальную ценность для развития человека и улучшения качества жизни, он 

также может внести значительный вклад в улучшение охраны здоровья матери 

и ребенка, в охрану окружающей среды и в обеспечение устойчивого развития. 

В связи с этим необходимо в рамках действий на национальном уровне, а также 

международного сотрудничества уделять первоочередное внимание 

инвестициям в базовое образование. 
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Конституція України (від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР, в редакції 

від 21 лютого 2019 р.) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї 

особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та 

має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 

розвиток її особистості. 

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також 

від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. 

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за 

законом. 

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує 

благодійницьку діяльність щодо дітей. 

Стаття 53. Кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, 

різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і 

студентам. 

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до 

закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної 

мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні 

культурні товариства. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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РОЗДІЛ ІІ. ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

 

Закон «Про освіту» (від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII) (витяг) // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145 19 

 

Стаття 3. Право на освіту 

1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає 

право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, 

право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених  Конституцією та 

законами України. 

2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може 

бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується 

незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, 

місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового 

стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. 

5. Держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти у випадках, 

визначених законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти особам 

із соціально вразливих верств населення. 

6. Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, 

здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що 

перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти. 

9. Право на освіту не може бути обмежене законом. Закон може 

встановлювати особливі умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності 

(професії). 

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту 

1. Держава забезпечує: 

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до 

стандартів освіти; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти 

відповідно до законодавства. 

2. Право на безоплатну освіту забезпечується: 

для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти - за рахунок 

розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового 

забезпечення у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому 

для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та 

осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території 

України; 

для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та післядипломної освіти - у закладах освіти чи інших суб’єктів 

освітньої діяльності за рахунок фінансування з державного та/або місцевого 

бюджетів у порядку, встановленому законодавством; 

для здобувачів вищої освіти - у закладах освіти за рахунок фінансування з 

державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому 

законодавством. 

3. Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які 

перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття 

повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти. 

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі 

електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти 

та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти 

1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої 

освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу 

закладів освіти та їхніх філій. 
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Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в 

закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця 

проживання особи. 

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному 

або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія 

обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право 

особи обрати інший заклад освіти. 

3. З метою наближення місця навчання дітей до їхнього місця проживання у 

відповідному населеному пункті може утворюватися філія закладу освіти. Філія 

закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу 

освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, 

затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового 

положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки. 

4. Особи, які здобувають повну загальну середню освіту, проживають у 

сільській місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному 

напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти місцевих бюджетів, у 

тому числі із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з 

порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних 

груп населення. 

5. Органи місцевого самоврядування різних адміністративно-

територіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і 

пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття 

початкової, базової та профільної середньої освіти в закладі освіти (його філії) 

та забезпечення підвезення здобувачів освіти до нього і у зворотному напрямку. 

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами 

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють 

умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми 

потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 
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2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з 

особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти. 

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з 

іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, 

кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного 

пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в 

індивідуальній програмі розвитку. 

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з 

особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття 

освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості. 

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади 

освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального 

дизайну. 

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема 

тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах 

дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів 

освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не 

заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, 

визначених в індивідуальній програмі розвитку. 

Стаття 20. Інклюзивне навчання 

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи 

і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення 

особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас 

утворюється в обов’язковому порядку. 

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку 

і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними 

засобами для навчання. 
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6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати 

вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і 

стандартами. 

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, 

приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів 

універсального дизайну та/або розумного пристосування. 

Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти 

2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа: 

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни 

до них; 

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу 

освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та 

установчими документами закладу освіти; 

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу 

освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими 

документами закладу освіти; 

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках 

та порядку, визначених законодавством; 

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти; 

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти; 

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги 

про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів 

освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за 
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результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу; 

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими 

документами закладу освіти. 

3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в 

діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, 

визначених законом та установчими документами. 

4. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої 

повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій 

(піклувальній) раді закладу освіти. 

5. Засновник має право створювати заклад освіти, що здійснює освітню 

діяльність на кількох рівнях освіти. 

6. Засновник закладу освіти зобов’язаний: 

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого 

ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів 

освіти та ліцензійних умов; 

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам 

освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти 

безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для 

осіб з особливими освітніми потребами. 

Стаття 56. Державні гарантії здобувачам освіти 

1. Особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти 

не за місцем проживання, на період навчання забезпечуються гуртожитками 

та/або підвезенням. 

2. Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд учнів, 

вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у 
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визначених ними порядку та розмірах за рахунок видатків відповідних місцевих 

бюджетів. 

Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим 

2. Районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад: 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності 

дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти; 

планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, початкової 

та базової середньої освіти, позашкільної освіти; 

планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої 

освіти академічного спрямування (міські ради міст з населенням більше 50 

тисяч - самостійно; міські ради міст з населенням менше 50 тисяч - за 

погодженням з обласною радою); 

мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати 

їх; 

закріплюють за закладами початкової та базової середньої освіти територію 

обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами); 

забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, 

які проживають на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення 

потреби у дошкільній та позашкільній освіті; 

забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до 

закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі 

потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які 

пересуваються на кріслах колісних); 

ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України; 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а 

також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби 

кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти; 
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забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності; 

сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти; 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

3. Сільські, селищні ради: 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності 

дошкільної та початкової освіти; 

мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати 

їх, забезпечують їх діяльність та розвиток; 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а 

також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби 

кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти; 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

Стаття 78. Фінансування системи освіти 

1. Держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 

відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, 

місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

2. Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється 

за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3. Державні та комунальні заклади освіти мають право надавати платні 

освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. 

Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки 

платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

4. Держава створює умови для забезпечення фінансування здобуття 

особами освіти в обсязі, необхідному для досягнення результатів навчання, 
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передбачених стандартами освіти, та виконання закладами освіти державної та 

комунальної форм власності ліцензійних умов. 

5. Фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за рахунок 

коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством. Держава може сприяти розвитку 

дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх 

субвенцій. 

6. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх 

субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами 

визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів 

освіти, які навчаються на відповідній території, з урахуванням таких факторів: 

рівень освіти; 

категорія території, на якій розташований заклад освіти; 

наявність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 

особливості навчання здобувачів освіти з національних меншин; 

необхідність підвезення здобувачів освіти до закладу освіти та у 

зворотньому напрямку; 

інших факторів. 

9. Держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми 

потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом 

передачі визначеного для таких осіб обсягу коштів закладу освіти, який обрала 

особа з особливими освітніми потребами та її батьки. 

12. Заклади освіти мають право отримувати фінансування різних видів та з 

різних джерел, не заборонених законодавством. Державні і комунальні заклади 

освіти мають право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, 

тимчасово вільні кошти - на депозитах у банках державного сектору, а також 
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самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою 

провадження діяльності, передбаченої установчими документами. 

Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, 

організацій, підприємств системи освіти 

1. Джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до 

законодавства можуть бути: 

державний бюджет; 

місцеві бюджети; 

плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених 

договорів; 

плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на 

замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних 

осіб; 

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; 

гранти вітчизняних і міжнародних організацій; 

дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів 

спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору; 

добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, 

нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, 

фізичних осіб; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

2. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету може 

здійснюватися шляхом надання освітніх субвенцій, які відповідно до 

Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік можуть спрямовуватися, зокрема на: 

здобуття повної загальної середньої освіти; 

здобуття позашкільної освіти; 

здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; 
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6. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, 

позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом освіти як плата за навчання, 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання 

додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або 

місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену 

установчими документами закладу освіти. 

7. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять закладам і 

установам освіти та науки у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших 

надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому 

числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, 

спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком. 

8. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві 

асигнування закладів освіти, підприємств, установ, організацій системи освіти 

не зменшуються. 

9. Заклади освіти самостійно розпоряджаються надходженнями від 

провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої їхніми 

установчими документами. 

Стаття 80. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств 

системи освіти 

1. До майна закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи 

освіти належать: 

нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо; 

майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на 

об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, 

об’єкти авторського права та/або суміжних прав; 

інші активи, передбачені законодавством. 

Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти 

належить їм на правах, визначених законодавством. 
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5. Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень ліквідованих 

державних та комунальних закладів освіти, використовуються виключно на 

освітні потреби. 

Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна державного чи 

комунального закладу освіти, використовуються виключно на потреби цього 

закладу освіти. 

 

Закон «Про загальну середню освіту» (від 13 травня 1999 р. № 651-XIV) 

(витяг) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651 14 

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти 

1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей 

інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних 

життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і 

безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і 

комунальних навчальних закладах. 

2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої 

освіти у приватних навчальних закладах. 

3. Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати 

вимогам державних стандартів загальної середньої освіти. 

4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, 

встановленому для громадян України. 

5. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми 

покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - 

на осіб, які їх замінюють, або навчальні заклади, де вони виховуються. 

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
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1. Учням (вихованцям) закладів загальної середньої освіти може подаватися 

додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних 

органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних 

осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду 

загальнообов'язкового навчання та за рахунок інших надходжень. 

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд 

учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, 

визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це 

відповідні видатки з місцевих бюджетів. 

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють 

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей; 

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу 

загальної середньої освіти; 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладів 

загальної середньої освіти; 

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і 

виховання дітей; 

захищати законні інтереси дітей; 

здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми 

потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти. 

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти за будь-якою формою навчання; 

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, 

регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і 

звичаїв; 
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виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей 

Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та 

навколишнього природного середовища, любов до України. 

Стаття 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних 

закладів 

1. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти включає 

будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, 

службове житло та інші цінності. Майно закладів загальної середньої освіти 

належить їм на правах, визначених законодавством України. 

2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти 

визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і 

правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого 

обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-

наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури. 

 

Закон України «Про позашкільну освіту» (від 22 червня 2000 р.           

№ 1841-III), , із змінами (витяг) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1841 14 

 

Стаття 20. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і 

слухачів закладу позашкільної освіти 

2. Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів закладу 

позашкільної освіти та забезпечує організацію навчання і виховання 

неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з 

інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно 

із законодавством України. 

6. Вихованці, учні і слухачі закладів позашкільної освіти мають право на 

пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних 

пам'ятників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

8. Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий 

проїзд учнів, вихованців, слухачів до місця навчання і додому у порядку та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1841-14
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розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це 

відповідні видатки з місцевих бюджетів. 

 

Закон України «Про охорону дитинства» (від 26 квітня 2001 р.             

№ 2402-III) 

Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства  

Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або 

соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дітей 

і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають 

рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правової 

допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав, на підставах та в 

порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової 

допомоги. 

Стаття 5. Організація охорони дитинства 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують, зокрема: 

розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, 

соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність 

яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, 

зміцнення їх матеріально-технічної бази; 

організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 
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можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до 

місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого 

самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів; 

Стаття 6. Право на життя та охорону здоров'я 

Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її 

живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації 

охорони здоров’я. 

Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну 

кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку 

дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу 

життя. 

Стаття 19. Право на освіту 

Кожна дитина має право на освіту. 

Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам 

цих закладів у порядку, встановленому законодавством України. Громадяни 

мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 

навчальних закладах на конкурсній основі. 

Держава забезпечує право на вибір навчального закладу і навчання рідною 

мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних 

закладах. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку для виконання вимог 

щодо навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від              

21 травня 1997 р № 280/97-ВР) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр 

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження, зокрема: 

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або 

передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, 

організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 

4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та 

педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, 

визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків 

відповідних місцевих бюджетів; 

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами 

виключно на їх пленарних засіданнях 

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються 

такі питання, зокрема: 

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу 

в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які 

забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в 

управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів в 

установленому законом порядку; 

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління 

об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і 

звільнення їх керівників; 
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Закон України «Про дорожній рух» (від 30 червня 1993 р. № 3353-XII) 

// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 

Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів 

До компетенції власників транспортних засобів належить серед іншого: 

здійснення заходів щодо розвитку, експлуатації та утримання у справному 

технічному стані транспортних засобів; 

створення за наявності більше п'ятнадцяти одиниць транспортних засобів, 

що дислокуються в одному населеному пункті, автотранспортного 

підприємства з відокремленою територією та комплексом відповідних умов, із 

введенням посад фахівців з безпеки дорожнього руху, відповідальних за 

зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів; 

Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху, обов'язки посадових осіб у цій сфері 

2. Посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан 

транспортних засобів, зобов'язані: 

забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, 

здійснювати контроль за станом їх здоров'я і дотриманням режиму праці та 

відпочинку; 

забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та 

дотримання екологічних вимог їх експлуатації; 

не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не мають 

права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у 

встановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції; 

не випускати на лінію транспортні засоби, технічний стан яких не 

відповідає вимогам державних стандартів, правил дорожнього руху, а також 

якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку, переобладнані з 

порушенням вимог законодавства або не пройшли обов'язкового технічного 

контролю. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
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Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування транспортними 

засобами 

Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку, не має 

медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними 

програмами, може в установленому порядку отримати право на керування 

транспортними засобами відповідної категорії. 

Право на керування транспортними засобами відповідної категорії може 

бути надано: 

мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії A1, A) - особам, 

які досягли 16-річного віку; 

автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, 

сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на 

вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії B1, B, C1, C, T), за винятком 

автобусів, трамваїв і тролейбусів, - особам, які досягли 18-річного віку; 

автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії BE, C1E, CE), а 

також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових і 

небезпечних вантажів, - особам, які досягли 19-річного віку; 

автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1E, DE, T) - 

особам, які досягли 21-річного віку. 

Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких 

особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними 

засобами, визначається спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з питань охорони здоров'я. 

Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу 

Водій має право, зокрема: 

керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі на 

дорогах, вулицях та в інших місцях, де рух транспорту не заборонено у 

встановленому порядку; 

на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху; 
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одержувати необхідну допомогу від посадових осіб, організацій, що беруть 

участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Водій зобов'язаний, серед іншого: 

мати при собі та на вимогу поліцейського, а водії військових транспортних 

засобів - на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього 

руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, пред'являти 

для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний 

засіб, а у випадках, передбачених законодавством, - страховий поліс 

(сертифікат) про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

вживати всіх можливих заходів до забезпечення безпечних умов для 

пересування найбільш уразливих учасників дорожнього руху - дітей, осіб з 

інвалідністю, велосипедистів і людей похилого віку; 

не допускати випадків керування транспортним засобом у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також не передавати 

керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під 

впливом таких препаратів; 

перевірити перед вирушенням у дорогу технічний стан транспортного 

засобу та стежити за ним у дорозі; 

своєчасно подавати транспортний засіб, що підлягає обов'язковому 

технічному контролю, на такий контроль; 

Стаття 18. Основні обов'язки та права пасажира 

Пасажир, тобто особа, яка користується транспортним засобом, але не 

причетна до керування ним, зобов'язаний: 

здійснювати посадку в транспортний засіб лише із спеціального 

майданчика, а в разі його відсутності - з тротуару чи узбіччя; 

здійснювати посадку і висадку лише після повного припинення руху 

транспортного засобу; 

не відволікати увагу водія від керування транспортним засобом; 
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під час руху на автомобілі, обладнаному ременями безпеки, бути 

пристебнутим, а на мотоциклі - в застебнутому мотошоломі. 

Пасажир при користуванні транспортним засобом має право на: 

безпечне перевезення себе і багажу; 

відшкодування заподіяних збитків; 

своєчасну і точну інформацію про умови і порядок руху. 

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі 

До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція 

і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, 

нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, 

укомплектовані у встановленому порядку, а у разі, якщо транспортний засіб 

згідно з цим Законом підлягає обов'язковому технічному контролю, пройшов 

такий контроль. 

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, 

що перебувають в експлуатації 

Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, у 

частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього 

середовища, має відповідати правилам, нормативам і стандартам, затвердженим 

у встановленому порядку. 

Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану транспортних 

засобів покладається на їх власників або інших осіб, які їх експлуатують, згідно 

з чинним законодавством. 

Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів 

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані 

територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, підлягають 

обов'язковому технічному контролю відповідно до цієї статті. 

Обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає 

перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і 

рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та 

коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших 
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елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та 

охорони навколишнього природного середовища. 

Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги 

перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів 

України. 

Періодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить, 

зокрема: 

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять 

небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік. 

На кожний транспортний засіб, що пройшов обов'язковий технічний 

контроль і визнаний технічно справним, суб'єкт проведення обов'язкового 

технічного контролю складає протокол перевірки його технічного стану, який 

видається водію транспортного засобу. У протоколі зазначається строк 

чергового проходження обов'язкового технічного контролю транспортного 

засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною 

восьмою цієї статті. 

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв 

транспортних засобів 

Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у 

водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений 

огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові 

огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. 

Стаття 52-3. Повноваження Національної поліції у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху 

До повноважень Національної поліції у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху належать, зокрема: 

погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно 

обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх 

робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, маршрутів руху 

пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх 
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збору, порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть 

створити перешкоди дорожньому руху. 

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух 

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про дорожній 

рух, відповідних правил, нормативів і стандартів, несуть відповідальність 

згідно з законодавством України. 

 

Закон України «Про автомобільний транспорт» (від 05 квітня 2001 р. 

№ 2344-ІII) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 

Стаття 21. Зберігання транспортних засобів 

Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення 

пасажирів на комерційній основі, повинні забезпечувати їх зберігання у 

спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, 

стоянках, забезпечених засобами охорони. 

Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання 

їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками. 

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень за 

погодженням з відповідним підрозділом Національної поліції приймають 

рішення про організацію місць зберігання транспортних засобів на відповідній 

території та здійснюють контроль за їх діяльністю відповідно до законодавства. 

Стаття 22. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту транспортних 

засобів 

Технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та їх складових 

виконують з метою підтримання їх у належному стані та забезпечення 

встановлених виробником технічних характеристик під час використання, 

зберігання або утримання протягом періоду експлуатації. 

Вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту транспортних 

засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються 

технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у 

встановленому законодавством порядку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14


шкільний автобус 36 

Положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та 

правила надання послуг з їх технічного обслуговування і ремонту затверджує 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері транспорту. 

Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів 

Контроль технічного стану транспортних засобів включає: 

обов'язковий технічний контроль транспортних засобів; 

перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними 

перевізниками. 

У період між обов'язковими технічними контролями відповідність 

технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує 

перевізник. 

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю транспортних 

засобів визначає Кабінет Міністрів України. 

Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними 

перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері транспорту. 

Стаття 35. Послуги пасажирського автомобільного транспорту 

Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги з 

перевезення пасажирів автобусами, на таксі та легковими автомобілями на 

замовлення. 

Послуги з перевезення пасажирів автобусами можуть надаватися за видами 

режимів організації перевезень: регулярні, регулярні спеціальні, нерегулярні. 

Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних спеціальних 

пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних 

маршрутах спеціальних перевезень на договірних умовах із замовниками 

транспортних послуг. 

Перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських 

перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах 
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нерегулярних перевезень на договірних умовах із замовниками транспортних 

послуг. 

Стаття 38. Вимоги до перевезення організованих груп дітей автобусами 

До перевезення організованих груп дітей (далі - груп дітей) відноситься 

одночасне перевезення групи з десяти і більше дітей, для яких замовником 

послуги призначається керівник, відповідальний за супроводження їх під час 

поїздки, а на групу з 30 і більше дітей призначається також медичний 

працівник. 

Перевезення груп дітей можна здійснювати в режимах як регулярних, так і 

нерегулярних пасажирських перевезень. 

Регулярні та нерегулярні перевезення груп дітей здійснюють за умови 

узгодження маршруту та розкладу руху із замовником та відповідними 

підрозділами Національної поліції. 

Максимальна кількість дітей та супроводжуючих осіб при перевезенні 

автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння в ньому, 

передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та визначену в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб. 

Групи дітей повинні перевозити досвідчені водії транспортних засобів, які 

мають стаж керування автобусом не менше ніж п'ять років. 

Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські 

перевезення 

Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред'являти 

особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті 

та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються 

пасажирські перевезення. 

Документи для регулярних спеціальних пасажирських перевезень: 



шкільний автобус 38 

для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником 

транспортних послуг, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання 

автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством 

України; 

для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 

документи на транспортний засіб, схема маршруту, розклад руху, інші 

документи, передбачені законодавством України. 

Документи для нерегулярних пасажирських перевезень: 

для автомобільного перевізника - ліцензія, документ, що засвідчує 

використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені 

законодавством України; 

для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 

документи на транспортний засіб, договір із замовником транспортних послуг, 

документ, що засвідчує оплату транспортних послуг, інші документи, 

передбачені законодавством України. 

 

Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію 

України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» 

(від 06 липня 2005 р. № 2739-ІV) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2739-15 

Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію 

в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8704, 

8705 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну 

територію України, нових і таких, що були в користуванні, а нових 

транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, як 

вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють 

за умови їх відповідності екологічним нормам: 

не нижче рівня «ЄВРО-6» - з 1 січня 2020 року, за винятком 

транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію 

України до 31 грудня 2019 року включно. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2739-15
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Закон України «Про публічні закупівлі» (від 25 грудня 2015 р.             

№ 922-VІII) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 

Стаття 22. Тендерна документація 

2. Тендерна документація повинна містити, зокрема: 

3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі 

потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому 

технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, 

що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги 

щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, 

якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; 

посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та 

термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що 

закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними 

стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна 

містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 

виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути 

обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля; 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

Правила надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 

18 лютого 1997 р. № 176 (зі змінами) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-

97-п 

6. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, 

повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, охорони праці та 

екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути 

укомплектованими відповідно до законодавства. 

43. На міжміських маршрутах не дозволяється перевозити дітей віком до 

14 років без супроводження дорослих, за винятком випадків перевезення дітей 

до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості 

автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних 

перевезень. 

45. Регулярні спеціальні перевезення організовуються для перевезення 

працівників підприємств, установ та організацій, учнів, студентів та інших 

організованих груп пасажирів. 

50. Під час здійснення регулярного спеціального перевезення водій 

повинен мати копію договору із замовником послуг та паспорт маршруту. 

63. Перевезення організованих груп дітей  повинно здійснюватися із 

забезпеченням високого рівня безпеки та надійності транспортного 

обслуговування. 

64. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна 

перевищувати кількості місць для сидіння, визначеної технічною 

характеристикою та реєстраційними документами транспортного засобу. 

65. Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями, 

які мають стаж керування транспортним засобом не менш як п'ять років. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-п
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На маршрут, що виходить за межі населеного пункту та протяжність 

якого становить понад 250 кілометрів, повинні направлятися два водії. 

66. Перевезення організованих груп дітей колоною з п'яти і більше 

автобусів здійснюється за умови супроводу уповноваженими підрозділами 

Національної поліції. 

67. До початку перевезення організованих груп дітей замовник послуг і 

автомобільний перевізник: 

1) визначають маршрут перевезення організованих груп дітей, як 

правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення; 

2) встановлюють зупинки автобуса: 

технічні - одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї - на кожні 

наступні 100 кілометрів маршруту; 

для відпочинку - на п'ять хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин 

- через кожні п'ять годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного 

відпочинку з перервою на обід); 

для приймання їжі - через три-п'ять годин руху; 

для ночівлі; 

3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху. 

68. Перевезення організованих груп дітей здійснюються тільки у світлу 

пору доби і за сприятливих погодних умов. 

69. Замовник послуг повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів 

автомобільному перевізнику про здійснення перевезення організованих груп 

дітей. 

Автомобільний перевізник не пізніше ніж за три робочих дні до 

запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляє 

уповноваженому підрозділу Національної поліції про дату здійснення кожного 

такого перевезення, подає йому на узгодження та замовнику послуг на 

затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів. 

Схема маршруту та розклад руху оформляються у трьох примірниках. 
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Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається водію, інші 

зберігаються у замовника послуг та автомобільного перевізника. 

70. Замовник послуг зобов'язаний: 

до початку поїздки скласти у трьох примірниках список групи дітей; 

допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають 

протипоказань для далеких поїздок за станом здоров'я, що підтверджується 

відповідною довідкою лікаря; 

призначити для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за 

супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30 і більше дітей - медичного 

працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки. 

71. Рух колони автобусів з організованими групами дітей здійснюється 

відповідно до Правил дорожнього руху. 

72. Замовник послуг зобов'язаний забезпечити дітей питною водою, 

засобами медичної допомоги, а керівника групи телефонним зв'язком і списком 

телефонних номерів служб екстреного виклику. 

73. Керівник групи дітей зобов'язаний: 

провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки 

безпеки під час поїздки; 

забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під час руху (діти 

повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки 

(висадки) з автобуса; 

забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з 

посадкового майданчика, а в разі його відсутності - з тротуару або узбіччя, 

якщо це неможливо - з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної 

смуги для руху), за умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим 

учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації; 

проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та 

пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності - краєм проїзної частини 

назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби; 
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підписати після надання транспортної послуги дорожній лист, 

замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та закінчення 

роботи, а у разі зміни розкладу руху - її причину. 

74. У разі настання несприятливих погодних і дорожніх умов, виходу з 

ладу автобуса, виникнення загрози безпеці руху, а також погіршення стану 

здоров'я водія необхідно припинити рух з повідомленням про це 

автомобільного перевізника, який повинен вжити заходів для доставки дітей до 

кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія. 

 

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (зі змінами) // 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п 

12.6. Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що 

проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47, дозволяється рух із 

швидкістю: 

а) автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих 

груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам - не більше 

80 км/год.; 

21.3. Перевезення автобусом (мікроавтобусом) організованої групи дітей 

здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та 

супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дій у разі 

виникнення аварійно-небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-транспортної 

пригоди. При цьому спереду і ззаду автобуса (мікроавтобуса) обов'язково 

встановлюється згідно з вимогами підпункту «в» пункту 30.3 цих Правил 

розпізнавальний знак «Діти». 

Водій автобуса (мікроавтобуса), який здійснює перевезення організованих 

груп дітей, повинен мати стаж водія не менше 5 років і посвідчення водія 

категорії «D». 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п
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На транспортному засобі з розпізнавальним знаком «Діти» під час посадки 

(висадки) до (з) нього пасажирів повинні бути увімкнені проблискові маячки 

оранжевого кольору та (або) аварійна світлова сигналізація. 

21.11. Забороняється перевозити, зокрема: 

б) дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, - у 

транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання 

спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою 

ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на 

передньому сидінні легкового автомобіля - без використання зазначених 

спеціальних засобів; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда; 

г) організовані групи дітей у темну пору доби. 

31.3. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із 

законодавством, зокрема: 

б) якщо вони не пройшли обов'язковий технічний контроль (для 

транспортних засобів, що підлягають такому контролю); 

 

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 

14 січня 2015 р. № 6 (зі змінами) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-п 

3. Субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників таких типів закладів та установ освіти зокрема: 

1) заклади загальної середньої освіти усіх ступенів; 

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів «заклад дошкільної 

освіти - заклад загальної середньої освіти», «заклад загальної середньої освіти - 

заклад дошкільної освіти»; 

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з 

поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 

дітей в галузі науки і мистецтв, інших галузях, заклади спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними умовами навчання, ліцеї з посиленою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-п
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військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-

інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати); 

6) заклади загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри, 

інклюзивно-ресурсні центри; 

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються 

на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному 

бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на 

оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, зазначених у 

цьому пункті. Залишки можуть спрямовуватися насамперед на такі видатки: 

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної 

середньої освіти, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані. 

 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. 

№ 319 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-2019-п 

4. Субвенція спрямовується на придбання для закладів загальної середньої 

освіти комунальної власності, зокрема: 

1) шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами; 

5. Придбання, серед іншого шкільних автобусів, у тому числі обладнаних 

місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється на засадах 

співфінансування: 

для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70 

відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок 

коштів місцевих бюджетів; 

для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних 

громадах, не більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 10 

відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-2019-п
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для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських 

населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не 

більш як 95 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як  

5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

6. Забезпечення закладів освіти шкільними автобусами, в тому числі 

обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється 

у такій черговості: 

1) опорні заклади; 

2) заклади освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть 

оптимізовані/об’єднані/реорганізовані протягом поточного року; 

3) інші заклади освіти з кількістю учнів 100 та більше, що мають учнів, які 

проживають на відстані більше 3 кілометрів від закладу і потребують 

підвезення; 

4) інші заклади освіти. 

 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. 

№ 200 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-п 

4. Субвенція надається для формування інфраструктури об’єднаної 

територіальної громади, що належить до комунальної власності, та 

спрямовується, зокрема на: 

закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних 

закладів. 

 

Єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних 

транспортних засобів, що експлуатуються, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166 // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-2010-п 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-2010-п
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1. Ці вимоги встановлюються до конструкції та технічного стану 

зареєстрованих в установленому порядку уповноваженими органами 

Міністерства внутрішніх справ України колісних транспортних засобів, що 

експлуатуються (далі - колісний засіб). 

2. Вимоги до конструкції та технічного стану колісного засобу, 

технічного стану предметів спеціального обладнання залежно від призначення 

наведено в маркуванні колісного засобу, його складників, а також у: 

єдиних технічних приписах - Правилах Європейської економічної комісії 

ООН з поправками, що додаються до Угоди про прийняття єдиних технічних 

приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які 

можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, 

і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих 

приписів у 1958 році з поправками 1995 року, чинними на дату першої 

реєстрації колісного засобу; 

Європейській угоді, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту 

для підписання у м. Відні 8 листопада 1968 р.; 

сертифікаті відповідності; 

документах з експлуатації та ремонту колісного засобу, затверджених 

його виробником; 

нормативних документах, зокрема технічних умовах; 

документах щодо переобладнання колісного засобу; 

міжнародних угодах України з питань автомобільних перевезень, що 

містять вимоги до конструкції та технічного стану колісного засобу. 

Вимоги до технічного стану додаткових предметів спеціального 

обладнання повинні відповідати вимогам, що передбачені документами, 

зазначеними в пункті 2 цих вимог для колісних засобів, зокрема: 

категорій M2, M2G, M3 чи M3G, зокрема шкільних автобусів, автобусів 

для перевезення інвалідів; 
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До колісних засобів категорії М належать самохідні колісні засоби, що 

мають не менш як чотири колеса та призначені для перевезення пасажирів 

(легкові автомобілі, автобуси), зокрема: 

M2 - колісний засіб, що призначений для перевезення пасажирів, у якому 

кількість місць для сидіння, крім місця водія, перевищує вісім, максимальною 

масою не більш як 5 т; 

M3 - колісний засіб, що призначений для перевезення пасажирів, у якому 

кількість місць для сидіння, крім місця водія, перевищує вісім, максимальною 

масою більш як 5 т. 

 

РОЗДІЛ ІV. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ 

 

ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. 

Технічні вимоги» // Національний Стандарт України. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2009. – 14 с. // 

http://ukrndnc.org.ua/downloads/new_view/?i=dstu7013-

2009&pz=%C4%D1%D2%D3+7013%3A2009 

Коментар 

Національний стандарт поширюється на автобуси спеціалізовані, 

призначені для перевезення школярів, які сидять, у тому числі з обмеженою 

здатністю пересування, та осіб. Які супроводжують школярів (вчителі). Однак 

слід зазначити. Що цей стандарт не поширюється на автобуси. Призначені для 

перевезення школярів з обмеженою здатністю пересування безпосередньо у 

кріслах-колясках. 

 

РОЗДІЛ V. САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА 

З ГІГІЄНИ ДІТЕЙ 

 

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

http://ukrndnc.org.ua/downloads/new_view/?i=dstu7013-2009&pz=%C4%D1%D2%D3+7013%3A2009
http://ukrndnc.org.ua/downloads/new_view/?i=dstu7013-2009&pz=%C4%D1%D2%D3+7013%3A2009
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процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01 (затверджено Постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, погоджено: лист 

Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 № 1/12-1459) // 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01 

2. Земельна ділянка 

Дозволяється розміщення шкіл на відстані транспортної доступності: для 

учнів шкіл I ступеня - 15 хв. (в один бік), для учнів шкіл II і III ступенів - не 

більше 30 хв. (в один бік). 

У сільській місцевості розміщення шкіл передбачає для учнів I ступеня 

радіус пішохідної доступності не більше 2 км і не більше 15 хв. в один бік - при 

транспортному забезпеченні учнів. 

Підвезення учнів до навчального закладу у сільській місцевості повинно 

здійснюватись спеціальним транспортом. 

Максимальний радіус обслуговування учнів шкіл II-III ступенів не 

повинен бути більшим 15 км. 

Транспортним обслуговуванням забезпечуються учні, які проживають на 

відстані від школи понад 3 км, з попередньо визначеними зупинками 

відповідного транспорту. 

Відстань від місця проживання до місця збору на зупинці не повинна 

бути більшою 500 м. 

Для учнів, які проживають на відстані більшій за максимально допустимі 

границі транспортного обслуговування, а також при транспортній 

недоступності в період негоди, повинен передбачатися пришкільний інтернат із 

розрахунку 10 відсотків місць від загальної місткості закладу. 

 

РОЗДІЛ VІ. НОРМАТИВНІ АКТИ ІНШИХ ВІДОМСТВ 

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом 

Міністерства транспорту України від 30 березня 1998 р. № 102, зареєстрованого 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01
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в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 р. за № 268/2708 // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98 

1.2. Мета технічного обслуговування і ремонту - підтримування дорожніх 

транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому 

вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної 

безпеки. 

3.1. Система технічного обслуговування та ремонту дорожніх 

транспортних засобів передбачає: 

підготовку до продажу; 

технічне обслуговування в період обкатки; 

щоденне обслуговування; 

перше технічне обслуговування (ТО-1); 

друге технічне обслуговування (ТО-2); 

сезонне технічне обслуговування; 

поточний ремонт; 

капітальний ремонт; 

технічне обслуговування під час консервації дорожніх транспортних 

засобів; 

технічне обслуговування та ремонт дорожніх транспортних засобів на 

лінії. 

 

Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних 

транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку від 05 серпня 2008 р. № 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 21 серпня 2008 р. за № 776/15467 // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0776-08 

1.3. Дія цього Порядку поширюється на автомобільних перевізників 

незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, що мають 

колісні транспорті засоби, які беруть участь у дорожньому русі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0776-08
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1.4. У разі, коли підприємство не має можливості самостійно забезпечити 

проведення інструктажів та стажування водіїв, воно повинно укласти договір 

щодо надання послуг з проведення інструктажів та стажування водіїв із 

суб'єктом господарської діяльності. 

1.5. Інструктажі та стажування проводяться з метою підвищення 

кваліфікації та професійного рівня водіїв, отримання необхідних знань і 

навичок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху. 

1.6. Контроль за організацією роботи з проведення інструктажів та 

стажування здійснює керівник підприємства. 

1.7. Організація і проведення інструктажів та стажування водіїв, їх облік, 

покладаються на службу безпеки дорожнього руху підприємства або на особу, 

на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху. 

1.8. Програми інструктажів, строки їх проведення, а також перелік осіб, 

які повинні проходити інструктажі, затверджує керівник підприємства. 

2.1. Установлюються такі види інструктажів: 

вступний; 

первинний; 

передрейсовий (цільовий); 

періодичний (повторний); 

позаплановий (спеціальний). 

2.2. Забороняється допускати водіїв до роботи без проходження ними 

інструктажів у встановлені строки. 

 

Типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами 

державного сектору та порядку їх складання, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 р. № 818, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 р. за № 1336/29466 // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16 

7. Акт списання транспортних засобів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
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1. Акт списання транспортних засобів застосовується для оформлення 

господарських операцій з вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, 

знищення в результаті аварій, стихійного лиха тощо. 

Списання транспортних засобів здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством. 

3. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною 

розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектору, та 

затверджується керівником суб’єкта державного сектору. 

Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби для 

перенесення інформації до облікових регістрів, про що робиться відмітка, 

другий примірник акта залишається у матеріально відповідальної особи. 

 

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного 

сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 р. 

№ 11 // https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15 

Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта 

державного сектору «Типові строки корисного використання основних засобів 

суб'єктів державного сектору» 

Пункт 3 «Транспортні засоби» строк корисного використання автобусів з 

двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра понад 2800 см куб. 

становить 10 років. 

 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів 

суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів 

України від 23 січня 2015 р. № 11 // https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-

15 

V. Облік амортизації основних засобів 

10. Амортизація, нарахована у розмірі 100% вартості об'єкта основних 

засобів, що придатний для подальшої експлуатації, не може бути підставою для 

його списання. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15

