
У К Р А Ї Н А
СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
Чугуївського району Харківської області

Х  сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ   

22 квітня 2021 року №  296 - VIІІ

Про  внесення  змін  до Слобожанської
селищної  програми  «Шкільний  автобус»  на
2021-2025 pоки

Відповідно до рішення  ІІІ сесії  Слобожанської селищної ради  VIІІ скликання «Про
затвердження Слобожанської селищної програми «Шкільний автобус» на 2021-2025 pоки»
від  22  грудня  2020  року  № 64  –  VІІІ,   рішення   виконавчого  комітету   Слобожанської
селищної ради «Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради внесення
змін до Слобожанської селищної програми «Шкільний автобус» на 2021-2025 pоки»  від 09
квітня 2021 року № 110 Слобожанська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни до Слобожанської  селищної програми «Шкільний автобус» на
2021-2025  pоки,  затвердженої рішенням  ІІІ сесії  Слобожанської  селищної  ради  VIІІ
скликання  від  22  грудня  2020  року  №  64  –  VІІІ,  а  саме  викласти  її  в  новій  редакції
(додається).

2. Внести  зміни  до  Заходів  на  2021  рік  до  Слобожанської  селищної  програми
«Шкільний  автобус»  на  2021-2025  pоки,  затверджених рішенням  ІІІ сесії  Слобожанської
селищної  ради  VIІІ  скликання від 22 грудня 2020 року № 64 –  VІІІ виклавши їх в  новій
редакції  (додаток № 1).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань (голова комісії - Коробка В.П.). 

Слобожанський
селищний голова                                                                                                     Дмитро ДІХТЯР



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  ІІІ  сесії  Слобожанської
селищної  ради VIIІ  скликання від  22
грудня 2020  року  №  64 -VIIІ (із
змінами  відповідно  до  рішенням  Х
сесії  Слобожанської  селищної  ради
VIIІ скликання від 22 квітня 2021року
№ 296 - VIIІ)

Слобожанський селищний голова
______________________     Д. ДІХТЯР

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

«ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС» 

на 2021-2025 PОКИ

смт. Слобожанське,
2021 рік



1. Загальні положення

 Слобожанська  селищна  програма  «Шкільний  автобус»  на  2021-2025  pоки розроблена  з
метою  організації  безпечного,  регулярного  і  безоплатного  перевезення  учнів,  дітей  та
педагогічних  працівників  загальноосвітніх  навчальних  закладів  Слобожанської  селищної
ради до закладу освіти і у зворотному напрямку, поліпшення освітнього рівня населення та
раціонального  використання  кадрового  потенціалу  навчальних  закладів,  створення  умов
рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 
Відповідно до частин 4  статті  13,  статті  19  Закону України  “Про освіту”,  статті  8

Закону  України  “Про  загальну  середню  освіту”  передбачено  забезпечення  органами
місцевого самоврядування підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти і у
зворотному  напрямку,  створення умов  для  забезпечення  прав  і  можливостей  осіб  з
особливими  освітніми  потребами  для  здобуття  ними  освіти  на  всіх  рівнях  освіти  з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Виконання  Програми  дасть  змогу  створити  умови  для  організації  безпечного,
регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних  закладів  до  місця  навчання,  роботи  і  додому,  поліпшення  освітнього  рівня
населення та  раціонального  використання  кадрового  потенціалу навчальних закладів,
створення умов рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.
Належна організація підвезення учнів, що проживають за межею пішохідної доступності, до
навчальних  закладів  сприятиме  проведенню  удосконалення  мережі  навчальних  закладів, 
створенню опорних шкіл та їх філій, покращенню умов для безпеки дітей, збереженню їх
здоров’я,  ефективному  використанню  бюджетних  коштів,  кадрового  потенціалу
педагогічних  працівників,  а  також  розширить  можливості  для  гурткової  та  позакласної
роботи.
 

3. Мета Програми
 
Метою Програми є:
виконання  вимог  законодавства  щодо  забезпечення  регулярного  безкоштовного

перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників;
виконання  вимог  законодавства  щодо  створення умов  для  забезпечення  прав  і

можливостей  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  для  здобуття  ними  освіти  на  всіх
рівнях  освіти  з  урахуванням  їхніх  індивідуальних  потреб,  можливостей,  здібностей  та
інтересів;

підвищення освітнього рівня населення;
раціональне  використання  кадрового  потенціалу  педагогічних  працівників  у

навчальних закладах;
  формування належної соціальної інфраструктури громади.
 

4. Основні завдання, заходи та напрями реалізації Програми
 

Основними завданнями Програми є:
забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної

загальної середньої освіти;
забезпечення  регулярного  безкоштовного  перевезення  учнів  та  педагогічних

працівників до місць навчання і додому;



забезпечення перевезень осіб з особливими освітніми потребами для отримання ними
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;

забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах,
спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах місцевого, обласного
та Всеукраїнського рівнів;

забезпечення  участі  в  нарадах,  семінарах,  інших  заходах  місцевого,  обласного  та
Всеукраїнського рівнів;

забезпечення перевезення учнів для участі у ЗНО.
 

5. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
 

Організацію перевезення учнів та педагогічних працівників планується здійснювати
шляхом :

цільового  використання  та  належної  експлуатації  навчальними
закладами Слобожанської селищної ради наявного парку автобусів;

оновлення автомобільного оснащення закладів освіти, шляхом придбання шкільних
автобусів, в тому числі для перевезень осіб з особливими освітніми потребами;

укладання  договорів  з  автотранспортними  підприємствами,  установами,
організаціями  усіх  форм  власності, перевізниками-фізичними  особами на  здійснення
організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами .

З  метою  раціонального  використання  автобусів  керівництво  навчальних  закладів
повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.
 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми
 

 Фінансування  Програми  буде  здійснюватись  в  межах  видатків  передбачених  в
селищному  бюджеті,  відповідно до затверджених асигнувань на галузь  освіти, обласного
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяг  фінансування  Програми  з  селищного  бюджету  визначається  щороку  з
конкретних завдань та реальних можливостей.
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 

Координацію за  ходом виконання Програми здійснює відділ освіти Слобожанської
селищної ради. 

Контроль  за  виконанням  цієї  Програми здійснює  постійна  комісія  з  гуманітарних
питань Слобожанської селищної ради, а за цільовим та ефективним використанням коштів –
головний розпорядник коштів.
 

Секретар 
Слобожанської селищної ради                                                                  Галина КУЦЕНКО



Додаток №1
до  рішення  ІІІ  сесії  Слобожанської  селищної
ради  VІIІ скликання від  22  грудня 2020 року
№  64  -VІIІ (із змінами відповідно до рішенням
Х  сесії  Слобожанської  селищної  ради VIIІ
скликання від 22 квітня 2021року № 296 -VIIІ)

ЗАХОДИ
на 2021 рік  до  Слобожанської селищної програми «Шкільний автобус» на 2021-2025 pоки

п/п Найменування  заходу Виконавець
заходу

Джерела
фінансування

 Прогнозований
обсяг
фінансування грн.

1. Транспортні  послуги  по  підвезенню
учнів та педагогічних працівників до
КЗ «Геніївська ЗОШ І-ІІ ступенів» і у
зворотному напрямку.

Відділ освіти
Слобожанської
селищної ради

селищний 
бюджет

285090

2. Транспортні  послуги  по підвезенню
учнів та педагогічних працівників до
КЗ  «Шелудьківський  ліцей  імені
Героя  Радянського  Союзу  Юхима
Єгоровича Кравцова» і у зворотному
напрямку.

Відділ освіти
Слобожанської
селищної ради

селищний 
бюджет

441512

3. Транспортні  послуги  по підвезенню
учнів та педагогічних працівників до
КЗ  «Скрипаївської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  імені  Героя  Радянського
Союзу Миколи Федоровича Паська»
і у зворотному напрямку.

Відділ освіти
Слобожанської
селищної ради

селищний 
бюджет

185120

4. Транспортні послуги по підвезенню 
учнів Слобожанської селищної ради  
для участі у ЗНО.

Відділ освіти
Слобожанської
селищної ради

селищний 
бюджет

28600

5. Здійснення  співфінансування  на
реалізацію  заходів  проєкту  -
переможця  обласного  конкурсу
проєктів  місцевого та регіонального
розвитку «Разом в майбутнє» «Рівні
умови  розвитку  та  освіти  кожної
дитини»  (придбання  шкільного
автобусу).

Відділ  освіти
Слобожанської
селищної ради

селищний
бюджет

975000

Разом: Відділ освіти
Слобожанської
селищної ради

селищний 
бюджет

1 915 322

Секретар 



Слобожанської селищної ради                                                                   Галина КУЦЕНКО
Погоджено:
Голова комісії В. Коробка
Заступник селищного голови О. Тимченко
Начальник відділу з правових питань,
запобігання та виявлення корупції О. Рєпнікова


