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РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

2021 року

Про затвердження програми Про 
організацію і підвезення учнів, 
педагогічних працівників навчальних 
закладів на 2021-2023 роки

Відповідно до частини 4 статті 13 Закону України «Про освіту», статті 21 
Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 32 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження Державної цільової 
соціальної Програми «Шкільний автобус» (зі змінами та доповненнями). 
Указів Президента України від ЗО вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи 
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 20.12.2000 
р. № 1356/2000 «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», з 
метою врегулювання питання Організації перевезень до місць навчання учнів, 
дітей дошкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів 
дошкільної та загальної середньої освіти, за погодженням з постійною 
комісією з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони 
здоров’я, освіти, Бсультзфи, молоді і спорту ВолодимиреЦької селиш;ної ради, 
селипща рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму Про організацію підвезення учнів, педагогічних 

працівників навчальних закладів на 2021-2023 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням рішенні доручити постійній комісії з питань 

бюджету, фінансів охорони здоров’я, освіти, культури, 
молоді і спорту (г9^^р^І’к9іШ^ії'^^^[9ЯІр БОВА).

Селищний голо^їі> ' ЧіІШ \ Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Володимирецької 
селищної ради

2021 року № ^̂ 1

ПРОГРАМА
«Про організацію підвезення учнів, педагогічних працівників навчальних

закладів» на 2021-2023 роки

1. Загальні положення
Програма розроблена відповідно до частини 4 статті 13 Закону України 

«Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та 
статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження 
Державної цільової соціальної Програми «Шкільний автобус» (зі змінами та 
до повпеннями). Указів Президента України від ЗО вересня 2010 року № 
926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні», від 20.12.2000 р. № 1356/2000 «Про основні засади розвитку 
соціальної сфери села».

Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і 
додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного 
законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну 
освіту.

Так, частиною 4 статті 13 Закону України «Про освіту», статтею 21 
Закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено забезпечення у 
сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і 
додому учнів та педагогічних працівників.

Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, дітей ДНЗ, що 
проживають за межею пішохідної доступності до закладів загальної 
середньої та дошкільної освіти, створенню умов для безпеки дітей, 
збереження їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, 
кадрового потенціалу педагогічних працівників, удосконаленню мережі



закладів освіти, а також розширить можливість для гурткової та позакласної 
роботи, підвезення учнів на олімпіади, спортивні змагання, конкурси, 
фестивалі.

2. Визначення проблеми, на розв‘язання якої спрямована
Програма

Основна проблема, на вирішення якої спрямована Програма, - це підвіз 
учнів в сільській місцевості до місць навчання, дітей ДНЗ, іцо проживають за 
межею пішохідної доступності до закладів загальної середньої та дошкільної 
освіти.

При наданні автобусу беруться до уваги, зокрема, існуючі дорожні 
умови, маршрут та частота його пересування для того, ш;об максимально 
використовувати транспортний засіб та мінімізувати незручності для учнів 
(та вчителів), які добираються до місць навчання (роботи), наявність 
кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні витрати на підтримку роботи 
автобуса (наприклад - страхування, вартість палива, утримання транспортних 
засобів).

Експлуатація їх можлива за орієнтовною схемою маршрутів.
Транспортні маршрути підвозу учнів і вчителів до місць навчання, на 

роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у зв‘язку із 
оптимізацією мережі закладів освіти.

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є:
Виконання вимог законодавства; реалізація положень частини 4 статті 

13 Закону України «Про освіту»; статті 21 Закону України «Про загальну 
середню освіту»; статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»; Указів Президента України від ЗО вересня 2010 року № 926/2010 
«Про заходи ш;одо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 
20.12.2000 р. № 1356/ 2000 «Про основні засади розвитку соціальної сфери 
села», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
1999 р. № 348 щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного



безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних 
працівників;

створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і 
постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та 
культурно-освітніх потреб;

раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості; 

формування належної соціальної інфраструктури села; 
підвищення освітнього рівня сільського населення.

Завданнями Програми є:

Забезпечення життєдіяльності громади, зокрема:

1. Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і 
безоплатність здобуття якісної та безоплатної загальної середньої 
освіти.
2. Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і 
вчителів сільської місцевості до місць навчання, на роботу та в 
зворотному напрямку; дітей ДНЗ, що проживають за межею 
пішохідної доступності до закладів загальної середньої та дошкільної 
освіти та в зворотному напрямку
3. Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, 
ії участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, 
фестивалях, заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів 
та інших заходах.
4. Забезпечення підвозу учнів до закладів оздоровлення, 
відпочинку та в зворотному напрямку.
5. Забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в 
нарадах, семінарах, інших заходах міського, обласного та 
Всеукраїнського рівнів.
6. Забезпечення функціонування закладів освіти відповідно до 
демографічної ситуації потреб населення.
7. Інші заходи, пов'язані із розвитком освіти у громаді.

3.1. Виконавці проекту і етапи його реалізації Виконавці проекту:
1. Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної 
ради;



2. Заклади освіти Володимирецької селищої ради;

3. Перевізники (юридичні та фізичні особи, що надають послуги з 
перевезення дітей).

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

З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення 
керованості навчально-виховним процесом, удосконалення використання 
навчально-матеріальної бази шкіл, забезпечення висококваліфікованими 
кадрами, ефективного використання фінансових ресурсів маршрути підвозу 
учнів до навчальних закладів погоджуються закладами освіти з Управлінням 
соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради.

Заклади освіти Володимирецької селищної ради (в оперативне 
управління яких передано автобуси);

- забезпечують підготовку місць постійної стоянки автобусів;
- розробляють та подають відповідно до діючого порядку на 

затвердження Маршрути р)^у автобусів.
організовують випуск автобусів на лінію.
Відповідальним за реалізацію програми є Управління 

соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради.

4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Виконання селищної програми «Про організацію підвезення учнів, 
педагогічних працівників та забезпечення життєдіяльності громади» на 
2021-2023 роки дасть можливість:

забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, 
припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних 
зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення;

створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного 
безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць



навчання, роботи і додому;
вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні - диференціації, 

індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю 
за навчальними досягненнями учнів;

поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної 
матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, 
фінансових можливостей освітянської галузі в сільській місцевості.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми, терміни та етапи її 
виконання

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 
бюджету Володимирецької селипїної територіальної громади, інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається ш;орічно, виходячи із 
конкретних завдань Програми та р о льних можливостей бюджету.

Секретар селищної р Юрій БЛИЩИК


