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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ 
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71 
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596 

№ На № від 

Рахункова палата 

Щодо результатів аудиту 
використання коштів субвенції 
на Нову українську школу 

Мінекономіки до листа Рахункової палати від 24.12.2019 № 18-3517 щодо 
результатів аудиту використання коштів субвенції на Нову українську школу 
опрацювало пункт 7 Рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-1 
"Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", яке 
надіслано листом Рахункової палати від 24.12.2019 № 18-3517, щодо 
актуалізації ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні 
технічні умови" відповідно до ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных 
заведений. Общие технические условия", а також інших стандартів у сфері 
освіти, та повідомляє. 

Правові та організаційні засади стандартизації в Україні встановлює 
Закон України "Про стандартизацію" (далі - Закон). Частиною другою статті 11 
Закону визначено повноваження національного органу стандартизації 
(далі - НОС), до яких, зокрема, належить прийняття, скасування та відновлення 
дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них 
відповідно до Закону; підготовка та затвердження програми робіт з 
національної стандартизації; координація діяльності технічних комітетів 
стандартизації (далі - ТК). Законом визначено, що: HOC готує програму робіт з 
національної стандартизації, до якої включаються роботи з розроблення, 
перегляду, скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та 
змін до них (частина перша статті 19); заінтересовані сторони подають HOC 
пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації, які 
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стосуються розроблення, перегляду, скасування національних стандартів 
(частина перша статті 18); роботи із стандартизації фінансуються їх 
замовниками; джерелами фінансування є кошти Державного бюджету України, 
кошти, передбачені на виконання програм і проектів, власні та залучені кошти 
суб'єктів господарювання, інші не заборонені законодавством джерела 
фінансування (частини перша та друга статті 28). 

Статтею 15 Закону визначено, що: ТК є форма співробітництва 
заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання 
робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених 
сферах діяльності та за закріпленими об'єктами стандартизації; до роботи в ТК 
залучаються уповноважені представники органів виконавчої влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів 
господарювання та їх громадських об'єднань, організацій роботодавців та їх 
об'єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та 
інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об'єднань 
споживачів), інших громадських об'єднань, професійних спілок, провідних 
науковців і фахівців; до повноважень ТК належить, зокрема, розроблення і 
погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до 
них. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 
1163 функції HOC виконує державне підприємство "Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" 
(далі - ДП "УкрНДНЦ") (адреса: вул. Святошинська 2, м. Київ, 03115, 
офіційний веб-сайт: www.uas.org.ua). 

Мінекономіки доручило ДП "УкрНДНЦ" опрацювати разом з 
відповідним ТК питання щодо актуалізації ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для 
навчальних закладів. Загальні технічні умови" відповідно до ГОСТ 22046-2016 
"Мебель для учебных заведений. Общие технические условия", а також інших 
стандартів у сфері освіти, які належать до сфери дії Закону (копія листа 
додається). Про результати проведеної роботи Рахункову палату буде 
поінформовано додатково. 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 
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Заступник Міністра 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України Юлія СВИРИДЕНКО 

Соколюк М Б , 596-67-73 
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№ На № від 

Державне підприємство 
"Український науково-
дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, 
сертифікації та якості" 
(ДП "УкрНДНЦ") 

Щодо актуалізації 
ДСТУ ГОСТ 22046:2004 

До Мінекономіки надійшло Рішення Рахункової палати від 26.11.2019 № 33-1 
"Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", надіслане 
листом Рахункової палати від 24.12.2019 № 18-3517 (далі - Рішення) (копія 
додається). 

Пунктом 7 Рішення визначено рекомендувати Мінекономіки актуалізувати 
ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови" 
відповідно до ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические 
условия", а також інші стандарта у сфері освіти. 

Просимо ДП "УкрНДНЦ" як національний орган стандартизації опрацювати з 
заінтересованими сторонами та відповідним технічним комітетом стандартизації 
порушені питання, а також надати інформаційно-методичну допомогу щодо 
встановлення наявності міжнародних або регіональних стандартів у сфері освіти, які 
можуть прийняті на заміну чинних національних стандартів у цій сфері та належать 
до сфери дії Закону України "Про стандартизацію". 

Просимо до 10.02.2019 повідомити Мінекономіки про проведену роботу. 

Додаток: на 10 арк. в 1 прим. 

Директор департаменту 
технічного регулювання та метрології Микола Крижановський 
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