
Міська програма  

"Шкільний автобус" на 2021 рік 

Паспорт міської Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 16 січня 2003 року 

№ 31 «Про затвердження 

програми «Шкільний автобус»; 

Закон України «Про освіту» від 

23.05.1991 року № 1060-ХІІ 

(стаття 14); Закон України «Про 

загальну середню освіту» від 

13.05.1999 року № 651-ХІV 

(стаття 21); Закон України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997 року № 

280/97- ВР (стаття 32 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту 

5. Учасники Програми Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту, ЗОШ, ДНЗ, ДЮЦ, 

ДЮСШ, ІРЦ, музична школа, 

центр дозвілля та публічна 

бібліотека 

6. Термін реалізації Програми 2021 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми 

1 700 000,0 грн.  

(вільний залишок) 

1. Загальна характеристика  програми 

Міська Програма «Шкільний автобус» на 2021 рік (далі - Програма) 

розроблена відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,пункту 4 статті 13, пункту 2 статті 

56 та пункту 2 статті 66  Закону України "Про освіту",  пункту 1 статті 21 

Закону України «Про загальну середню освіту»,   Указу Президента України 

від 30 вересня 2010 року N 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державної цільової соціальної 

програми «Шкільний автобус», затвердженою постановою Кабінету 



Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 (у редакції постанов Кабінету 

Міністрів України від 09 червня 2011 року № 614 08 лютого 2012 року № 68), 

Державних санітарних правила і норм влаштування,  утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63, 

підпункту 5 пункту 5 розділу ІІ Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 січня 2017 року за №118/29986. 

Програма спрямована на організацію регулярного безоплатного 

підвезення до місць навчання і додому учнів закладів загальної середньої 

освіти, які проживають на території Липовецької територіальної громади, 

педагогічних працівників до місця роботи та у зворотному напрямку, а також 

забезпечення організації підвезення наявними шкільними автобусами, 

рейсовим або найманим транспортом учнів закладів загальної середньої 

освіти до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання для складання 

державної підсумкової атестації, на організацію підвезення учнів 

(вихованців) закладів освіти на олімпіади, спортивні змагання, конкурси, 

фестивалі, екскурсії, масові заходи та організацію підвезення педагогічних 

працівників на освітянські та методичні заходи (фестивалі, конкурси, 

конференції, наради, семінари, творчі зустрічі, тощо). 

 Належна організація підвезення дітей, які проживають за межею 

пішохідної доступності, до навчальних закладів, сприяє проведенню 

оптимізації мережі загальноосвітніх закладів, створенню освітніх округів, 

створенню умов для безпеки дітей, збереження їх здоров’я, а також 

ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу 

педагогічних працівників та розширить можливості для гурткової та 

позакласної роботи. 

2. Мета  Програми: 

- виконання вимог  законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та 

педагогічних працівників; 

-     підвищення освітнього рівня сільського населення; 

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. 



          Досягнення мети буде забезпечено шляхом: 

 - раціонального використання шкільних автобусів шляхом коригування 

розкладу уроків та режиму освітнього процесу; 

 - перегляду закріплених за закладами територій обслуговування з 

урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних 

працівників; 

 - передбачення під час формування проекту міського бюджету, 

видатків, пов’язаних із забезпеченням регулярного безоплатного перевезення 

до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників (на придбання 

пально-мастильних матеріалів, запчастин, на проведення капітальних та 

поточних ремонтів шкільних автобусів, на придбання шкільних автобусів). 

 

3.  Завдання   Програми: 

- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти; 

 - забезпечення регулярного та безоплатного підвезеннядо місць 

навчання  і  роботи та в зворотному напрямку: учнів і педагогічних 

працівників сільської місцевості;учнів і педагогічних працівників, які 

проживають на відстані від закладу загальної середньої освіти понад 3 км;  

 - виконання вимог законодавства щодо забезпечення підвезення учнів 

закладів загальної середньої освіти району до пунктів зовнішнього 

незалежного оцінювання для складання державної підсумкової атестації; 

 - забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її 

участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, 

фестивалях, заходах міського, районного, обласного та Всеукраїнського 

рівнів;  

 - забезпечення підвезення учнів до закладів оздоровлення, відпочинку 

та в зворотному напрямку; 

 - забезпечення участі учасників освітнього процесу в нарадах, 

семінарах, інших заходах місцевого, районного, обласного та 

Всеукраїнського рівнів.    

4. Фінансування програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

державної  субвенції,  бюджетних коштів та з інших   джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 



 Обсяг фінансування Програми  визначається під час складання 

проекту бюджету на відповідний рік. 

 

5. Очікувані  результати  Програми  

-   забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, 

припинення негативного процесу в соціальній сфері села, досягнення 

позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення; 

-  створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів та 

належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у 

сільській місцевості. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Виконавці Фінансування 

1 Вирішення питань матеріально-

технічного та кадрового забезпечення 

виконання Програми 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Згідно 

кошторису 

2 Щорічний перегляд автобусних  

маршрутів та регулярних спеціальних 

перевезень учнів та педагогічних 

працівників 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Не потребує 

фінансування 

3 Передбачення коштів на  забезпечення 

паливно-мастильними матеріалами та 

безпечної експлуатації  транспортних 

засобів, оплати праці водіїв шкільних 

автобусів 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Згідно 

кошторису 

4 Забезпечення контролю за дотриманням 

вимог чинного законодавства та Правил 

дорожнього руху щодо безпеки 

перевезення учнів, технічний огляд 

шкільних автобусів 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Не потребує 

фінансування 

6 Забезпечення контролю за організацією 

регулярного підвезення учнів, які 

проживають за межею пішохідної 

доступності, та педагогічних працівників 

до місць навчання і роботи; за цільовим 

використанням шкільних автобусів 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Не потребує 

фінансування 



7 Забезпечення періодичного навчання 

медичних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів,  за якими  

закріплені шкільні автобуси. 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

За потребою  

8 Введення в штат шкіл, до яких 

здійснюється підвезення учнів, посаду 

водія, вихователя по підвезенню дітей 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

За потребою 

9 Надання у вихідні дні автобус и в 

оренду, використовуючи дохід на 

зміцнення матеріально-технічної бази та 

заготівлю паливно-мастильних 

матеріалів 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

- 

10 Придбання шкільного автобуса  Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

1 млн. 700 тис. 

грн. (вільний 

залишок) 

                  

  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Координацію виконання Програми та контроль за використанням 

коштів, виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з 

гуманітарних питань  та комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за 

станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та щорічно в термін 

до 01 листопада 2021 року надає узагальнюючу інформацію виконавчому 

комітету Липовецької міської ради про стан її виконання. Керівники закладів 

загальної середньої освіти несуть відповідальність за виконанням Програми, 

за забезпечення цільового використання автотранспорту, відповідних умов 

його зберігання та експлуатації, оптимальності затверджених маршрутів. 
 


