
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

 
13 сесія                      VIII скликання  

 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ  

 
23 грудня 2021 року                                                                             № 13-/VІІІ  
 
Про затвердження Програми 

пільгового проїзду учнів до 

навчальних закладів 

Руськополянської ТГ на 2022 рік  
 

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 

освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» із внесеними до 

нього змінами, п.2 ст.3, ст.13 Закону України «Про освіту», ст.21 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про охорону 

дитинства», враховуючи Наказ МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» за погодженням постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Руськополянська сільська рада   
 

В И Р І Ш И Л А :  
1. Затвердити Програму пільгового проїзду учнів до навчальних 

закладів Руськополянської ТГ на 2022 рік (додається).  
  2. Рішення сесії сільської ради від 21.04.2021 №6-7/VІII «Про 

затвердження Програми пільгового проїзду учнів до навчальних закладів 

Руськополянської ТГ на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність. 
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та начальника відділу освіти, 

культури, туризму, молоді, спорту виконавчого  комітету Руськополянської 

сільської ради Нечипоренко О. О.  
 

Сільський голова                                            Олег ГРИЦЕНКО  

 



Додаток   
до рішення сільської ради від 

23.12.2021 № 13-/VІІІ  
 

ПРОГРАМА пільгового проїзду учнів до навчальних закладів 

Руськополянської ТГ на 2022 рік  
 

1.Загальні положення  
1. Програма пільгового проїзду учнів до навчальних закладів 

Руськополянської ТГ на 2022 рік (далі – Програма) визначає єдиний підхід в 

організації пільгового проїзду автобусами учнів до місця навчання і додому з 
метою забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої 

освіти.  
2. Програма розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, враховуючи Наказ МОЗ 

України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти».  
 

2.Мета Програми  
1. Метою Програми є забезпечення реалізації прав дитини на життя, 

охорону здоров’я, освіту, соціальних захист та всебічний розвиток, організація 

регулярного пільгового перевезення дітей – учні загальноосвітніх навчальних 

закладів ТГ до місця навчання і додому.  
 

3.Організація пільгового проїзду учнів  
1. Програма реалізовуватиметься з використанням транспортних засобів 

(автобусів), що працюють на маршрутах загального користування в ТГ. 

Окремо транспортні засоби під реалізацію Програми не виділятимуться.  
2. Пільговим проїздом автобусами забезпечуються учні, які навчаються в 

загальноосвітніх навчальних закладах ТГ та проживають на віддалених 

територіях від закладу освіти на відстані понад 2 км та потребують 

регулярного підвезення до закладів загальної середньої освіти на території ТГ 

і у зворотньому напрямку, крім дітей, які мають право пільгового проїзду за 

рахунок державного бюджету, відповідно до чинного законодавства, у разі 

якщо такий проїзд забезпечується державою. У разі не забезпечення дітей 

пільгових категорій пільговим проїздом, перевезення учнів здійснюється за 

умовами Програми.  
3. Відділ освіти, культури, туризму, молоді, спорту Руськополянської ТГ 

на початку навчального року готує інформаційну довідку щодо планової 



кількості навчальних днів у помісячному розподілі на рік та кількість учнів, 

що потребують пільгового проїзду, яка враховується при формуванні 

місцевого бюджету на наступний рік.  
4. Учні користуються пільговим проїздом в межах розміру (суми) 

передбаченому у додатку до Програми - відшкодовується повна вартість 

проїзду за рахунок місцевого бюджету. Усі розрахунки здійснюються за 

фактом перевезення до 15 числа наступного місяця.  
5. Перевезення здійснюються за учнівськими квитками, які закуповуються 

за рахунок місцевого бюджету.  
6. Учні можуть скористатися правом пільгового проїзду протягом 

навчального року за 5-ти денним робочим тижнем, за винятком канікулярних 

періодів та святкових днів. У разі перенесення навчальних занять на суботні 

дні, у разі потреби, пільговий проїзд забезпечується за попереднім 

узгодженням з відділом освіти, культури, туризму, молоді, спорту 

Руськополянської ТГ.  
7. Організація пільгового проїзду учнів здійснюється шляхом укладання 

договору з підприємством, яке має відповідний транспорт та може 

забезпечити безперебійне перевезення учнів до місця навчання і додому.  
 

4.Очікувані результати, ефективність Програми  
Виконання Програми дасть змогу:  

1. Забезпечити пільговий проїзд до місць навчання і додому 100 % 

учнів Руськополянської ТГ, які його потребують.  
2. Забезпечити умови доступу до освіти.  

 
5.Обсяги та джерела фінансування  

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідно 

до укладеного договору та на підставі актів виконаних робіт до яких 

прикріплюються учнівські квитки за проїзд, кошти перераховуються 

підприємству, яке здійснює перевезення.  
2. Обсяг фінансування Програми, при потребі, уточнюється під час 

формування проекту місцевого бюджету на відповідний рік.  
3. Обсяги фінансування Програми є орієнтовними і при потребі 

уточнюються щороку, враховуючи фінансові можливості місцевого бюджету.  
 

 
Секретар сільської ради                                                Надія ШПАК 

 
 



 

Додаток 1 до 

Програми  
 

Обчислення планових витрат (обсяг відшкодування з бюджету ТГ)  
 

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів Руськополянської 

ТГ, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 2 кілометри та 

потребують підвезення до місця навчання і додому у 2022 році становить 146 
осіб, а саме:  
№ п/п  Назва навчального закладу  Кількість учнів  

1  Руськополянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 1  

 

146 

 
 

 

Категорія учнів  Базовий тариф, грн.  Оплата тарифу з місцевого 

бюджету ТГ, грн.  
1-11 класи сільської 

місцевості  
7,00  7,00  

 
Калькуляція витрат на відшкодування вартості підвезення у 2021 році  

 
Назва витрат  Обсяг коштів, грн.  Примітка  

Відшкодування вартості 

підвезення учнів, всього, 

в т.ч.:  

Сільська місцевість  Проїзд 2 рази в день, 171 

навчальний день  

січень  32704 16 
лютий  40880 20 

березень  36792 18 
квітень  38836 19 
травень  40880 20 
червень  0 0 
липень  0 0 
серпень  0 0 
вересень  42924 21 
жовтень  40880 20 
листопад  36792 18 
грудень  44968 22 

Всього витрат  355656 
 

Х  

Обсяг витрат з місцевого бюджету на 2022 рік становить 355656,00 грн.  
 
 



ПАСПОРТ Програми пільгового проїзду учнів до навчальних 

закладів Руськополянської ТГ  на 2022 рік  
 

1.  Ініціатор розроблення Програми   Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  
2.  Назва розпорядних 

розробленні Програми  
документів  при  Закон України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», Правила надання 

послуг пасажирського автомобільного 

транспорту, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 

18.02.1997 № 176, Наказ МОЗ України 

від 25.09.2020 року № 2205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої 

освіти».  
3.  Розробник Програми    Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради,  
4.  Виконавець Програми   Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради,   
5.  Термін реалізації Програми   2022 рік  

6.  Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  
Місцевий бюджет  

7.   Орієнтовний  обсяг  фінансування  
Програми на 2022 рік  

355656,00 грн.  
 

 
 
Секретар сільської ради                                                       Надія ШПАК  


