
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.01.2021 № 3-21/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження програми  

„Шкільний автобус” на 2021-2025 роки 

 

Розглянувши лист відділу освіти (18.01.2021 № 106) щодо затвердження 

програми „Шкільний автобус” на 2021-2025 роки, на виконання Законів 

України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, з метою розвитку 

галузі, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити програму „Шкільний автобус” на 2021-2025 роки (далі - 

Програма) згідно з додатком. 

2. Керівникам управлінь, відділів, служб виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради, іншим виконавцям забезпечити виконання 

Програми. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) щорічно при формуванні 

показників бюджету громади передбачати кошти на реалізацію програми  

та заходів.  

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на депутатську 

комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 
Строкань 23303 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 28.01.2021 № 3-21/VIII 

 

Програма „Шкільний автобус» на 2021-2025 роки 
 

  Організація регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних 

працівників сільської місцевості до місць навчання і додому є складовою 

частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної 

середньої освіти. 

  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею  

14 Закону України „Про освіту” та статтею 21 Закону України „Про загальну 

середню освіту” передбачено забезпечення безоплатного перевезення до місць 

навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників сільської 

місцевості. 

  У Золотоніській громаді за межами пішохідної доступності перебувають і 

потребують підвезення понад 150 учнів та 45 педагогів. 

 Автобусний парк громади становить 5 одиниць. Частина з них 

експлуатується понад 13 років і потребує поточного ремонту та оновлення. 

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у 

сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання, 

роботи і додому учнів, дітей та педагогічних працівників, створити умови для 

безпеки і збереження здоров’я дітей, сприяти подальшому розвитку їх 

індивідуальних здібностей і обдарованості. 

 

І. Мета Програми  

  

Метою Програми є організація безпечного, регулярного і безоплатного 

перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти у сільській місцевості до місця навчання, роботи і 

додому (далі – перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників), 

підвезення учнів та педагогічних працівників на міські та обласні олімпіади, 

змагання, конкурси; організація екскурсійних поїздок для учнів та педагогічних 

працівників історичними та пам’ятними місцями області і України; перевезення 

директорів шкіл, педагогічних працівників для участі у міських та обласних 

семінарах, нарадах, конференціях; поліпшення освітнього рівня населення на 

території громади. 

 

Шляхи і способи розв’язання Програми 

 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити 

належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, 

дітей та педагогічних працівників, що передбачено Законами України „Про 

місцеве самоврядування”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про 

дошкільну освіту”. 



 

Розв’язати проблему можливо шляхом: 

придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти 

сільської місцевості; 

забезпечення проїзними квитками учнів, дітей та педагогічних 

працівників, які користуються правом безкоштовного проїзду на період 

навчання; 

забезпечення керівництвом закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти у сільській місцевості коригування розкладу уроків та режиму освітнього 

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 відділом освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

Оптимальний спосіб розв’язання проблеми – виконання Програми за 

рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, за умовами 

стабільного фінансування, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством, що дасть можливість координувати закупівлю шкільних 

автобусів і протяжність спеціалізованих маршрутів. 

 

Завдання і заходи Програми 

 

Основними завданнями Програми є:  

створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти у 

сільській місцевості; 

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття загальної середньої освіти; 

створення парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості 

регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників 

до місць навчання, роботи і додому; 

підвезення учнів та педагогічних працівників на міські та обласні 

олімпіади, змагання, конкурси; 

організація екскурсійних поїздок для учнів та педагогічних працівників 

історичними та пам’ятними місцями області і України; 

організація екскурсійних поїздок учасників пришкільного відпочинку; 

перевезення директорів шкіл, педагогічних працівників для участі у 

міських та обласних семінарах, нарадах, конференціях; 

використання шкільних автобусів для здійснення нерегулярних перевезень 

згідно соціальних програм, затверджених рішенням сесії міської ради.  

Заходи з виконання Програми наведені у додатку. 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 



створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти; 

забезпечити відповідний рівень якості освіти для населення сільської 

місцевості; 

придбати шкільні автобуси для закладів загальної середньої освіти 

сільської місцевості; 

забезпечення перевезення 100 % учнів, дітей та педагогічних працівників.  

 

Обсяги та джерела фінансування 

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 

обласного, міського бюджетів, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Орієнтований обсяг фінансування заходів Програми  

становить 11 644 400 грн. 

Обсяг фінансування визначається щорічно під час складання проектів 

місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним розпорядником 

коштів, відповідальним за виконання заходів Програми та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

Організація виконання Програми,  

здійснення контролю за її виконанням 

 

Контроль за виконання заходів Програми здійснюється відділом освіти 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради та відділами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради, що є виконавцями соціальних програм 

регіонального рівня. 

Інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради подає щорічно до 10 лютого 

міській раді. 

 

 

 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

Заходи 

з виконання програми „Шкільний автобус” на 2021 - 2025 року 
 

№                  Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Фінансування 

(грн.) 

1.  Придбання шкільних автобусів для 

поповнення і оновлення існуючого парку 

шкільних автобусів 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради,  

виконавчий комітет 

Золотоніської міської рада 

2021-2025 р.р. 7 000 000 

2. Закріплення за закладами загальної 

середньої освіти територій обслуговування з 

урахуванням потреби в організації 

перевезення учнів, дітей та педагогічних 

працівників у сільській місцевості  

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради 2021-2025 р.р.  

3. Розроблення і затвердження  спеціальних 

транспортних маршрутів для перевезення 

учнів, дітей, працівників освітніх закладів у 

сільській місцевості до місць навчання, 

роботи і додому  

 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради 
2021-2025 р.р. 6 000 

4. Організація перевезення учнів та 

педагогічних працівників шкільними 

автобусами для участі у міських і  обласних 

олімпіадах, змаганнях, конкурсах, 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради 
2021-2025 р.р. 50 000 



конференціях, до пунктів тестування. 

Організація екскурсійних поїздок для учнів, 

педагогічних працівників та учасників 

пришкільного відпочинку. 

Організація перевезення учнів до 

позашкільних закладів, музичної школи та 

інше 

5. Здійснення розподілу шкільних автобусів 

відповідно до потреби 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради 

2021-2025 р.р.  

6. Укладання договорів транспортного 

обслуговування з перевізниками всіх форм 

власності для перевезення учнів, дітей та 

педагогічних працівників до місця навчання 

і в зворотньому напрямку. 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради 2021-2025 р.р. 1 086 400 

7. Забезпечення проїзними квитками учнів, 

дітей та педагогічних працівників, які 

користуються правом безоплатного проїзду 

на час здійснення освітнього процесу 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради,  

виконавчий комітет  

Золотоніської міської рада 

2021-2025 р.р. 2000 

8. Здійснення аналізу існуючого парку 

автобусів та забезпечення їх вчасного 

технічного обслуговування. Вчасне 

проведення оглядів технічного стану 

шкільних автобусів 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради 2021-2025 р.р. 2 000 000 

9. Вирішення питань пов’язаних із 

забезпеченням належних умов зберігання 
Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 
2021-2025 р.р. 1 000 000 



шкільного транспорту. Будівництво теплих 

гаражів у разі потреби. 

ради,  

Золотоніська міська рада 

10. Забезпечення створення сервісної служби 

для обслуговування парку у разі збільшення 

кількості шкільних автобусів. 

Відділ освіти виконавчого 

комітету Золотоніської міської 

ради,  

виконавчий комітет  

Золотоніської міської рада 

2021-2025 р.р. 500 000 

 Всього:   11 644 400 

                     

 

Секретар ради                                                                                     Н.О. Сьомак 


