Про затвердження районної Програми «Шкільний автобус» на 2015-2017 роки
ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХL сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
Про затвердження районної Програми «Шкільний автобус» на 2015-2017 роки
Відповідно до ст. 32, 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.
14 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню
освіту»; враховуючи клопотання відділу освіти райдержадміністрації; з метою
забезпечення рівного доступу учнів до якісної загальної середньої освіти та
організації регулярного безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників
до місць навчання (роботи) районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Шкільний автобус» на 2015-2017 роки.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації :
- здійснювати фінансування визначених Програмою заходів та щороку під час
формування проектів районного бюджету передбачати кошти на реалізацію завдань
цієї Програми.
- щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати
районну раду про хід виконання Програми.
3. Рекомендувати селищним, сільським головам, виходячи із реальних можливостей,
щорічно в місцевих бюджетах передбачати цільову субвенцію до районного бюджету
на фінансування заходів Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з гуманітарних питань, соціальної політики, охорони здоров’я та у справах
ветеранів (Дорожко О.М.).
Голова районної ради Ю. Яцина
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від 16 січня 2015 року № 831-VІ
(ХL сесія VІ скликання)
РАЙОННА ПРОГРАМА
«Шкільний автобус»
на 2015 - 2017 роки
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому
є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної
середньої освіти.
Статтею 14 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України "Про загальну
середню освіту" передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного

безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних
працівників.
Дія попередньої районної Програма «Шкільний автобус» на 2011-2014 роки», яка
була затверджена рішенням VІІІ сесії Валківської районної ради VІ скликання від
14.04.2011 № 122 – VІ зі змінами, внесеними рішенням XXXIV сесії Валківської
районної ради від 04.04.2014 № 683 – VI, закінчилася у 2014 році.
Прийняття нової Програми та її виконання дасть змогу створити умови для
забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць
навчання і додому учнів та педагогічних працівників.
У 2011 - 2014 роках, протягом дії попередньої Програми, за рахунок коштів
державного бюджету було придбано 4 шкільних автобуси. Зокрема:
- 2011 рік - 1, вартістю 248791,00 грн.;
- 2012 рік – 2, вартістю 591600,00 грн.;
- 2013 рік – 1, вартістю 312500,00 грн.
Станом на 01.10.2015 року на балансі відділу освіти Валківської районної державної
адміністрації перебуває 10 одиниць шкільних автобусів.
У 2014/2015 навчальному році шкільними автобусами здійснюється підвіз 84
педагогічних працівників та 581 учнів.
Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають за межею
пішохідної доступності до навчальних закладів сприятиме проведенню оптимізації
загальноосвітніх закладів, створенню умов для безпеки дітей, збереження їх
здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу
педагогічних працівників, удосконаленню мережі навчальних закладів, а також
розширить можливості для гурткової та позакласної роботи.
ІІ. Мета і завдання Програми
Метою Програми є:
- виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості
регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів та
педагогічних працівників;
- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.
- забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в
конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах
районного, обласного та Всеукраїнського рівнів;
- забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах,
інших заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільських малокомплектних
навчальних закладів.
- забезпечення роботи освітніх округів.
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття
загальної середньої освіти;
- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;
- утримання парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного
безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і
додому.

ІІІ. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
- створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного
перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;
- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості;
- створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної
загальної середньої освіти.
IV. Фінансування
Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного
бюджету, у т.ч. бюджетів місцевих рад, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
При формуванні районного бюджету на наступні роки обсяги фінансування заходів
Програми будуть визначатись виходячи з реальних можливостей бюджету.
V. Основні заходи Програми
№ з/п/Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)/Перелік заходів
програми/Строк виконання заходу/Виконавці/Джерела фінансування
(тис.грн.)/Примітка
/////Державний бюджет/Обласний бюджет/Районний, місцеві бюджети/Спонсорські
кошти/
1/Потреба в організації підвезення /Перегляд закріплення за загальноосвітніми
навчальними закладами територій обслуговування із урахуванням потреби в
організації перевезення учнів та педагогічних працівників/2015/ 2016/ 2017/Відділ
освіти Валківської РДА/////
2/Розроблення маршрутів/Розроблення і затвердження спеціалізованих маршрутів
для перевезення учнів і педагогічних працівників району/2015/ 2016/ 2017/Відділ
освіти Валківської РДА/////
3/Контроль за безпекою дорожнього руху /Забезпечення контролю за виконанням
Програми дорожнього руху під час перевезення учнів/2015/ 2016/ 2017/Відділ освіти
Валківської РДА, ВДАІ Валківського та Коломацького районів ГУМВС України в
Харківській області/////
4/Підвіз учнів до місця проведення спортивних змагань, предметних олімпіад,
МАН/Забезпечення підвозу учнів загальноосвітніх навчальних закладів району до
місця проведення спортивних змагань, предметних олімпіад, МАН /2015/ 2016/
2017/Відділ освіти Валківської РДА///60,0/ 60,0/ 60,0//
5/Забезпечення паливно-мастильними матеріалами/Передбачення щороку під час
складання проектів місцевих бюджетів коштів, необхідних для забезпечення
паливно-мастильними матеріалами/2015/ 2016/ 2017/Відділ освіти Валківської
РДА///602,0/ 602,0/ 602,0/100,0/
6/Забезпечення запчастинами, техогляд, техобслуговування, медогляд,
страхування/Передбачення щороку під час складання проектів місцевих бюджетів
коштів, необхідних для забезпечення запчастинами, проведення техоглядів та
медогляду./2015/ 2016/ 2017/Відділ освіти Валківської РДА///130,0/ 130,0/ 130,0//
7/Придбання автобусів/Придбання автобусів для забезпечення регулярного
перевезення учнів і педагогічних працівників у сільській місцевості /2015/ 2016/

2017/Відділ освіти Валківської РДА/// 400,0 //
Керуючий справами районної ради Т. Котенко

