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ПАСПОРТ 

Програми  «Шкільний автобус» 

на 2021-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми 

Відділ освіти , молоді та спорту 
виконавчого органу Мостівської 

сільської ради 

2. 

 

Дата, номер і назва документа 
органу виконавчої влади та 

місцевого самоврядування про 
розроблення програми 

Закони України "Про освіту","Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.01.2003 № 31 Про 
затвердження Державної цільової 
соціальної програми "Шкільний 
автобус" від 27.08.2010 № 777 

 

3. Розробник програми 

Відділ освіти , молоді та спорту 
виконавчого органу Мостівської 
сільської ради 

 

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти , молоді та спорту 
виконавчого органу Мостівської 
сільської ради, заклади освіти  
Мостівської сільської ради  
 

5. Учасники програми 

Мостівська сільська рада,  органи 
місцевого самоврядування, 
керівники загальноосвітніх  
 

6. 
Термін реалізації Програми  2021 – 2024р.р. 

 

7. Загальний орієнтовний обсяг  
фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього: 
у тому числі: 

4600,00 тис. грн. 

7.1. кошти сільського бюджету та  інші 
джерела  фінансування не 

заборонені законодавством 

                4600,00тис. грн. 
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ПРОГРАМА 

 „Шкільний автобус” на 2021-2024 pоки 

 
Загальна частина 

Відповідно до Закону України „Про освіту”, Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України 
№31 від 16 січня 2003 року „Про затвердження Програми „Шкільний 
автобус”, від 27 серпня 2010 року №777, передбачено забезпечення у 
сільській місцевості регулярного  безоплатного підвезення до місця навчання 
і додому учнів та педагогічних працівників. 

Програма визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо 
забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення 
до місць навчання учнів та педагогічних працівників. 

Програма спрямована на забезпечення  соціального захисту учасників 
навчально-виховного процесу, створення оптимальної мережі 
загальноосвітніх навчальних закладів і належних умов для отримання учнями 
повноцінної загальної середньої освіти у сільській місцевості. 

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку,  
установленого  чинним законодавством України.  

Розроблення Програми зумовлено необхідністю модернізації системи 
освіти, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та справедливого 
доступу  до неї. 

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у 
сільській місцевості регулярного перевезення до місць навчання учнів і 
педагогічних працівників, що сприятиме забезпеченню якісної освіти учнів у 
базових навчальних закладах. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням 
реальних можливостей державного, обласного та інших місцевих бюджетів, а 
також виділених фінансових ресурсів інвесторів та міжнародних організацій. 

Мета та основні завдання 

Метою програми є: 
- виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості 
регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та 
педагогічних працівників; 
- підвищення освітнього рівня сільського населення; 
- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. 
Основними завданнями програми є: 
- забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття 
загальної середньої освіти; 
- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 
місцевості. 

Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем 
Для забезпечення справедливого доступу до якісної освіти необхідно 

створити належні умови безпечного, регулярного і безоплатного перевезення 
учнів, дітей та педагогічних працівників навчальних закладів у сільській 
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місцевості до місця навчання, роботи і додому, що передбачено чинним 
законодавством України. 

Одним із важливих чинників якості освіти та її доступності є 
формування опорного закладу, або створення базового навчального закладіу 
шляхом удосконалення мережі закладів освіти (закриття, призупинення 
діяльності, пониження ступеня, , об’єднань). 

За межею пішохідної доступності перебувають і потребують 
підвезення     207 учнів та 18 педагогічних працівників. 

За час дії Програми планується: 
- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного 
процесу; 
- забезпечити охоплення підвезенням усіх учнів та педагогічних 

працівників до навчальних закладів, а також учнів для участі у спортивних 
змаганнях, конкурсах різного рівня.  
 Для забезпечення підвезення розробляється, затверджується   
транспортний маршрут для перевезення учнів сільської місцевості.  

При забезпеченні транспортним засобом для підвезення учнів до місць 
навчання на кожний окремий маршрут беруться до уваги дорожні умови, 
наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні витрати на підтримку 
роботи системи шкільних автобусів (страхування, вартість палива, утримання 
транспортних засобів).  

Транспортні маршрути підвезення учнів і вчителів до місць навчання, 
на роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у зв’язку з 
оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів  
сільського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

При формуванні  місцевого бюджету на наступні роки обсяги 
фінансування заходів Програми будуть визначатись відповідно до реальних 
можливостей бюджету. 

Напрями діяльності та заходи Програми 

Видатки формуються за рахунок сільського бюджету, інших джерел, не 
заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням, 
виключно для реалізації мети та завдань Програми. 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської 
сільської ради здійснює придбання шкільних автобусів для поповнення та 
оновлення існуючого парку за кошти обласного та сільського  бюджетів, 
передбачивши відповідні  видатки  при формуванні бюджетів у 2021 – 2024 

роках.  
З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, 

удосконалення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, 
забезпечення висококваліфікованими кадрами, ефективного використання 
фінансових ресурсів розробляються  маршрути підвезення учнів з віддалених 
населених пунктів до навчальних закладів. Кожен маршрут оснащується 
транспортним засобом залежно від кількості дітей, які потребують 
підвезення. 

Організація управління та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відділ 

освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради. З 
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метою контролю за виконанням Програми відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого органу Мостівської сільської ради здійснює аналіз стану 
реалізації Програми та щороку надає звіт про хід виконання її заходів. 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 
- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, 
припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних 
зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення; 
- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у 
сільській місцевості; 
- створити у сільській місцевості належні умови для здобуття повної 
загальної середньої освіти; 
- придбати шкільні автобуси для поповнення та оновлення існуючого парку 
шкільних автобусів. 

Фінансування Програми 

Фінансування заходів, визначених Програмою,  здійснюватиметься 
відповідно до законодавства як за рахунок коштів державного бюджету, так і 
за рахунок коштів місцевого бюджету та  інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 
 

                                                                                

Начальник відділу освіти, 
 молоді та спорту                                              Альона САВЧЕНКО                                
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  Додаток  
                 до програми 

 

Заходи 

з реалізації програми „Шкільний автобус” на 2021-2024 pоки 

 

№ 

з/п 

Зміст Відповідальні 
 виконавці 

1. Щороку під час формування бюджету 
передбачити кошти на реалізацію програми 
„Шкільний автобус” 

Мостівська сільська 
рада, відділ освіти 

2.  Передбачити кошти на придбання шкільного 

автобуса 

Мостівська сільська 
рада, відділ освіти 

2. Залучати для виконання програми кошти з 
недержавних підприємств та місцевих 
сільгосппідприємств. 

відділ освіти, 
адміністрація школи 

3. Розробити та затвердити транспортні маршрути 
для перевезення учнів та педагогічних 
працівників. 

Заклади освіти  

4. Укласти договори з організаціями усіх форм 
власності на здійснення організованого 
підвезення. 

відділ освіти  

  

5. У випадку несприятливих погодних умов, які 
перешкоджають підвозу учнів, зобов’язати 
дорожні служби першочергово здійснювати 
розчистку чи ремонт доріг по маршруту руху 
автобусів. 

 

сільський голова, 
старости  

6.  Проводити бесіди з правил безпечної поведінки 
на маршрутах перевезення. 

адміністрації шкіл 

 

 

 

Ресурсне забезпечення 

програми „Шкільний автобус” на 2021-2024 роки 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 

програми (тис. грн..) 

Виконання програми (по роках) тис. грн.. Всього витрат 
на виконання 
програми  2021 2022 2023 2024 

Місцевий бюджет 800,0 1800,0 1000,0 1000,0 4600,00 


