
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23.12.2020 р. № 168 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення Програми   

«Шкільний автобус» 

на 2021-2023 роки 

 

 Відповідно до статті 27, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 2 статті 56 Закону України «Про освіту»  

та з метою забезпечення умов  рівного доступу до якісної освіти, гарантованих 

прав учасників навчально-виховного процесу щодо їх регулярного 

безоплатного перевезення до місця навчання, роботи і додому, за погодженням 

постійних комісій з гуманітарних питань і з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

Програму «Шкільний автобус» на 2021-2023 роки (далі – Програма), (додаток 

1) та «Напрями діяльності та заходи Програми «Шкільний автобус» на 2021-

2023 роки» (додаток 2). 
 2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Руськополянської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством.  

            3. Виконкому сільської ради забезпечити виконання даної програми. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту Нечипоренко О. О. 
 

 

         Сільський голова            Олег ГРИЦЕНКО 
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    Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                     від 23.12.2020 р. №168 

 
 

 
Програма 

 «Шкільний автобус» на 2021-2023 роки 

Загальна частина 
 Організація регулярного безоплатного перевезення учнів та 

педагогічних працівників сільської місцевості до  місць навчання, роботи і 

додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 2 

статті 56 Закону України „Про освіту”  та статтею 21 Закону України „Про 

загальну середню освіту” передбачено забезпечення регулярного 

безоплатного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів та 

педагогічних працівників сільської місцевості. 

У загальноосвітніх навчальних закладах громади навчається 1495 учнів, 

за межею пішохідної доступності проживають і потребують підвезення 324 

учнів до навчальних закладів, що становить 22 % від загальної кількості дітей 

шкільного віку та 13 педагогів. 

Внаслідок фізичного зносу матеріальної бази шкільних автобусів, що 

обслуговує Руськополянська ОТГ, кількість транспортних одиниць, залучених 

до підвезення  учнів, та шкільних автобусів потребує збільшення та оновлення.  

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення в 

громаді регулярного безоплатного  перевезення до місць навчання, роботи  і 

додому учнів та педагогічних працівників, проведення поглиблених медичних 

оглядів, районних та обласних заходів, олімпіад, конкурсів тощо, проведення 

навчально-пізнавальних екскурсій та організації змістовного відпочинку і 

оздоровлення учнів, розширити можливості для участі учнів у гуртковій і 

позакласній роботі, сприяти ефективній роботі освітніх округів та 

міжшкільних методичних об’єднань та факультативів, надати можливість 

педагогічним працівникам громади брати участь у районних, обласних та 

всеукраїнських заходах, організовувати поїздки з метою обміну 

перспективним педагогічним досвідом, проведення комісійних оглядів 

готовності закладів освіти району до нового навчального року.  
 

Мета Програми 

Метою Програми є  організація безпечного, регулярного і безоплатного 

перевезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи  і додому ( далі -  

перевезення учнів та педагогічних працівників), поліпшення освітнього рівня 
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населення та раціональне використання кадрового потенціалу зазначених 

закладів. 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити 

належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів 

та педагогічних працівників, що передбачено Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту». 

 

Розв’язати проблему можливо шляхом: 

 придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти 

сільської місцевості;  

забезпечення проїзними квитками учнів та педагогічних працівників,  

які користуються правом безкоштовного проїзду на період навчання; 

забезпечення керівництвом навчальних закладів у сільській місцевості 

коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу з метою 

економного використання шкільних автобусів; 

укладання договорів з автотранспортними підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності та перевізниками – фізичними особами на 

здійснення організованого перевезення або підвезення рейсовими автобусами;   

забезпечення належного рівня експлуатації та збереження шкільних 

автобусів виконавчим комітетом сільської ради. 

Оптимальний спосіб розв’язання проблеми - виконання Програми за 

рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, за умови стабільного 

фінансування, а також інших джерел, не заборонених законодавством, що 

дасть можливість координувати закупівлю шкільних автобусів, оновлення 

існуючого парку шкільних автобусів і протяжність маршрутів.   

 

Завдання і заходи Програми 
Основними  завданнями Програми є: 

 створення оптимальної мережі навчальних закладів у сільській 

місцевості; 

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття повної загальної середньої освіти; 

створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до 

місць навчання, роботи  і додому. 

Заходи з виконання Програми наведені у додатку. 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 
Виконання Програми дасть змогу: 

створити в громаді належні умови для здобуття учнями  повної загальної 

середньої освіти;  
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забезпечити відповідний рівень якості освіти для населення сільської 

місцевості; 

придбати шкільні автобуси для закладів середньої освіти 

Руськополянської сільської ради;  

забезпечити перевезення 100 відсотків учнів та педагогічних 

працівників, що потребують перевезенню. 

 

Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 

місцевого бюджетів, державного фонду регіонального розвитку, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів 

може здійснюватись на засадах співфінансування: субвенції обласного, 

районного та місцевого бюджетів. 

Кількість шкільних автобусів та обсяг фінансування  визначається 

щорічно під час складання проекту місцевого бюджету у межах видатків, 

передбачених головним розпорядникам коштів, відповідальним за виконання 

завдань і заходів Програми та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                    Надія ШПАК                          
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    Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                                                                                                           від 23.12.2020 р. №168 

Заходи 

з виконання програми «Шкільний автобус»  на 2021 - 2023 роки 

 

№                  Зміст заходу Відповідальні          виконавці Термін 

виконання 

1.  Придбання шкільних автобусів для поповнення і оновлення 

існуючого парку шкільних автобусів 

Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту Руськополянської 
об’єднаної територіальної 

громади 

2021-2023 рр. 

2. Закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами 

територій обслуговування з урахуванням потреби в 
організації перевезення учнів та педагогічних працівників 

у сільській місцевості  

Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту Руськополянської 
об’єднаної територіальної 

громади 

2021-2023 рр. 

3. Розроблення і затвердження  транспортних маршрутів для 

перевезення учнів, педагогічних працівників 
загальноосвітніх закладів у сільській місцевості до місць 

навчання, роботи і додому   

Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту Руськополянської 
об’єднаної територіальної 

громади 

2021-2023 рр. 

4. Укладання договорів транспортного обслуговування з 
перевізниками всіх форм власності для перевезення учнів 

та педагогічних працівників 

Відділ освіти, культури, туризму, 
молоді, спорту Руськополянської 

об’єднаної територіальної 

громади 

2021-2023 рр. 

5. Здійснення розподілу шкільних автобусів відповідно до 
потреби 

 

Відділ освіти, культури, туризму, 
молоді, спорту Руськополянської 

об’єднаної територіальної 

громади 

Постійно 
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6. Забезпечення проїзними квитками учнів та педагогічних 

працівників, які користуються правом безоплатного 

проїзду, на час навчання  

Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту Руськополянської 

об’єднаної територіальної 
громади 

2021-2023 рр. 

7. Здійснення аналізу стану існуючого парку автобусів  Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту Руськополянської 

об’єднаної територіальної 
громади 

2021-2023 рр. 

8. Вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням належних 

умов зберігання шкільного транспорту  

Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту Руськополянської 

об’єднаної територіальної 
громади, керівники закладів 

загальної середньої освіти  

2021-2023 рр. 

 

 

               Секретар виконавчого комітету                                                       Надія ШПАК 


