
 
УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

21 травня 2021 року                                                                                                 № 617-VIII  
 

Про затвердження Програми 

«Шкільний автобус» на 2021 рік 

 

    Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення регулярного безкоштовного 

перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, Саф’янівська  

сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму «Шкільний автобус» на 2021рік (далі Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Саф’янівської сільської ради під час формування показників 

місцевого бюджету передбачати кошти на фінансування заходів даної Програми. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань фінансів, 

бюджету, соціально- економічного та інвестиційного розвитку громади. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                      Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Саф’янівської сільської ради 

від 21.05.2021 року № 617-VIII 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

Шкільний автобус  

на 2021 рік 

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Саф’яни 

2021 рік 

 Програма 



 «Шкільний автобус» на 2021 рік 

1. Паспорт Програми 

 

Розділ I. Загальні положення 

         Програма «Шкільний автобус» на 2021рік (далі - Програма) розроблена відповідно 

до статті 13 Закону України "Про освіту", статті 8 Закону України "Про повну загальну 

середню освіту" та п.4 статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

Відповідними нормативно-правовими актами передбачено забезпечення у сільській 

місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів 

закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників. 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. 

Розділ II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Станом на 01.01.2021 року організовано стовідсотковий безперебійний підвіз 127 

 учнів Каланчацького, Муравлівського, Старонекрасівського, Кам'янського закладів 

загальної середньої освіти, які проживають у населених пунктах, в яких відсутні такі 

заклади (с. Новий Каланчак,с. Комишівка, с. Дунайське, с. Нова Кам'янка, с. Приозерне, 

(Суворовська громада)).. Для підвозу задіяно 4 транспортні одиниці, з них шкільних 

автобусів – 4. Однак на сьогоднішній день шкільний автобус Муравлівського заклалу 

загальної середньої освіти вичерпав свій ресурс внаслідок фізичного зносу і потребує 

заміни.  

1. Ініціатор розроблення Програми Саф’янівська сільська рада 

2. Дата, номер і назва документа органу 

виконавчої влади про розроблення 

програми 

Закон України «Про освіту»; Закон 

України «Про повну загальну середню 

освіту»; Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

2. Розробник Програми Управління освіти Саф’янівської сільської 

ради 

3. Учасник Програми Управління освіти Саф’янівської сільської 

ради  

Заклади загальної середньої освіти  

  5. Термін реалізації Програми 2021рік 

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

Всього за 2021р.-  2222223  грн. 

З них: 

Кошти місцевого бюджету - 222223грн. 

Залишки освітньої субвенції 2020року – 

2000000 грн. 



Розділ III. Визначення мети Програми 

Метою Програми є : 

- реалізація положень статті 13 Закону України "Про освіту"; статті 8 Закону України "Про 

повну загальну середню освіту"; статті 32 п.4 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного 

безоплатного підвезення до місць навчання  та додому учнів закладів загальної середньої 

освіти, які проживають за межею пішохідної доступності; 

- створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і постійно працюють 

у сільській місцевості, у задоволенні соціальних та культурно-освітніх потреб. 

 

Розділ IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, на які спрямована 

Програма. Напрямок її діяльності 

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. 

З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення керованості 

освітнім процесом, удосконалення використання навчально-матеріальної бази шкіл, 

ефективного використання фінансових ресурсів пропонується затвердити маршрути 

підвозу учнів з віддалених населених пунктів до загальноосвітніх навчальних закладів. 

Кожен маршрут оснащується транспортним засобом відповідної марки залежно від 

кількості дітей, які потребують підвозу. За школами закріплюються транспортні засоби 

відповідної марки в залежності від кількості учнів, що підвозяться. 

При наданні шкільних автобусів беруться до уваги дорожні умови, кількість 

наявних автобусів, маршрути та частота їх пересування для того, щоб максимально 

використовувати транспортні засоби та мінімізувати незручності для учнів які 

добираються до мережі шкіл зі своїх сіл, наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі 

регулярні витрати на підтримку роботи системи шкільних автобусів 

(наприклад страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів). 

Експлуатація автобусів можлива лише за відповідно затвердженими 

маршрутами. Транспортні маршрути підвозу учнів та вчителів сільської місцевості до 

місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі можуть змінюватись у зв’язку із 

оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів. 

З метою раціонального використання автобусів керівництво закладів освіти 

повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму освітнього процесу. 

Належна організація підвозу учнів, що проживають за межею пішохідної 

доступності, до закладів освіти сприятиме створенню умов для безпеки дітей, збереженню 

їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу 

педагогічних працівників, удосконаленню мережі навчальних закладів, а також розширить 

можливості для гурткової та позакласної роботи. 

 

Напрямки діяльності Програми 

Продовження практики цільового придбання автобусів для підвезення учнів та 

педагогічних працівників до місць навчання та роботи та в зворотньому напрямку 

дозволить раціональніше використовувати виділені для цього бюджетні кошти, 

забезпечити стабільність і організованість перевезень учнів. 

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати 

шляхом цільового використання та належної експлуатації закладами освіти автобусів, 

переданих Ізмаїльською районною радою. 

Придбання шкільних автобусів Саф’янівською сільською радою для закладів освіти 

на умовах конкурсних торгів за рахунок коштів місцевого бюджету та залишків освітньої 

субвенції 2020року, не заборонених законодавством, і передачі їх закладам освіти з 

подальшим оприбуткуванням згідно з вимогами чинного законодавства. 



 

Розділ V. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки та етапи її виконання 

Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів залишку освітньої 

субвенції 2020року,  бюджету Саф’янівської сільської ради   та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством, виключно для реалізації мети та завдань Програми. 

При формуванні бюджету на 2021 та наступні роки обсяги фінансування заходів 

Програми будуть визначатись виходячи з реальних можливостей бюджету та можуть 

коригуватися в залежності від вартості транспортних одиниць на час їх закупівель. 

Прогнозований обсяг видатків, що планується залучити для реалізації програми в 

частині придбання транспортних засобів у сумі 2222223грн. 

  
Строки та етапи виконання Програми 

Програма виконується в один етап, термін дії – 2021рік.  

Виконавцями Програми є : 

1. Управління освіти Саф’янівської сільської ради; 

2. Керівники закладів освіти Саф’янівської сільської ради. 

 

VI. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

2021р. Усього витрат на виконання 

Програми 

Обсяг ресурсів 2222223 14814,7 

усього, грн. 2222223 14814,7 

місцевий бюджет 222223 10934,7 

Залишки освітньої субвенції 2020р. 2000000 200000 

Інші джерела     

  
Розділ VIІ. Перелік завдань і заходів Програми та її результативні показники 

 

7.1.Основними (пріоритетними) завданнями Програми є : 

- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної та 

безоплатної загальної середньої освіти. 

-забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів до місць навчання, на роботу 

та в зворотному напрямку. 

- забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, 

спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, ЗНО,  заходах районного, 

обласного та Всеукраїнського рівнів. 

 

7.2.Основними заходами щодо виконання Програми є : 



 

№ 

п/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансування грн. 

Очікуваний 

результат 

Залиш

ки 

осв.суб

в.  

Місц. 

бюджет 

1 Придбання 

автобусів 

шляхом 

проведення 

конкурсних 
торгів 

Придбання 

автобусів 

для 

забезпеченн

я 

регулярного 

перевезення 

учнів і 

педагогічни

х 

працівників 

у сільській 
місцевості 

2021р. Управлінн

я освіти 

Саф’янівс

ької 

сільської 

ради 

200000

0 

222223 Придбання  

шкільного 

автобусу для 

оновлення 

парку 

2 Контроль за 

безпекою 

дорожнього 

руху 

Забезпеченн

я контролю 

за 

виконанням 

Правил 

дорожнього 

руху під час 

перевезення 

учнів 

Постійн

о 

Саф’янівс

ька 

сільська 

рада,  

Управлінн

я освіти 

Саф’янівс

ької 

сільської 

ради 

  Безумовне 

дотримання 

Правил 

дорожнього 

руху під час 

перевезення 

учасників 

освітнього 

процесу 

3 Підвезення 

учнів до місця 

проведення 

спортивних 

змагань, 

предметних 

олімпіад, ЗНО 

Забезпеченн

я підвозу 

учнів 

загальноосві

тніх 

навчальних 

закладів 

району до 

місця 

проведення 

спортивних 

змагань, 

предметних 

олімпіад, 

ЗНО, тощо 

2021р. Управлінн

я освіти 

Саф’янівс

ької 

сільської 

ради, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

 В межах 

затвердже

ного 

бюджету 

Забезпечення 

підвезення до 

місць 

проведення 

спортивних 

змагань, 

предметних 

олімпіад, ЗНО 

4 Укладання 

угод із 

спеціалізовани

ми 

автотранспорт

ними 

підприємствам

Фінансуван

ня видатків 

на 

виконання 

заходів, 

необхідних 

для 

2021р. Управлінн

я освіти 

Саф’янівс

ької 

сільської 

ради, 

заклади 

  Проведення 

необхідних 

ремонтних 

робіт та 

техобслуговув

ання автобусів 

спеціалізовани



и  для 

проведення 

необхідних 

ремонтних 

робіт та 

техобслуговув

ання автобусів 

забезпеченн

я паливно-

мастильним

и 

матеріалами 

та безпечної 

експлуатації 

транспортни

х засобів 

загальної 

середньої 

освіти 

ми 

автотранспорт

ними 

підприємствам

и 

5 Створення 

відповідних 

місць для 

розміщення 

шкільного 

транспорту 

 2021р. Управлінн

я освіти 

Саф’янівс

ької 

сільської 

ради, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

  Забезпечення 

належного 

зберігання 

транспортного 

засобу 

6 Забезпечення 

підвезення 

учнів, та 

педагогічних 

працівників на 

навчальні 

екскурсії, 

олімпіади 

конкурси, 

спортивні 

змагання, 

спартакіади, 

фестивалі, 

ЗНО, у час, 

який не 

пов’язаний з 

підвозом учнів 

до місця 

навчання і 

додому 

Підвезення 

учнів, дітей 

та 

педагогічни

х 

працівників 

на навчальні 

екскурсії у 

час, який не 

пов’язаний з 

підвозом 

учнів до 

місця 

навчання і 

додому 

2021р. заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

В межах 

затвердженого 

бюджету 

Розвиток 

учнів, 

збагачення 

знань та 

досвіду дітей 

 

 7.3.Результативні показники : 

Виконання Програми у 2021 році дасть можливість : 

-здійснювати і надалі стовідсотковий безперебійний підвіз учнів, які проживають за 

межею пішохідної доступності; 

-придбати шкільний автобус для оновлення існуючого парку шкільних автобусів; 

- забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу.  

-створити умови для забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів до місць 

навчання і додому; 

-вирішувати відповідні проблеми освіти на більш високому рівні з урахуванням 

диференціації, індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного 

контролю за навчальними досягненнями учнів; 



- поліпшити якість знань учнів, ефективно використовувати наявну матеріально-технічну 

базу, фінансові можливості освітянської галузі; 

-поновити та поліпшити технічний стан автотранспортних засобів за рахунок залишків 

освітньої субвенції 2020року та місцевого бюджетів. 

  

Розділ VІІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 

Саф’янівської сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального 

захисту, молоді, фізкультури і спорту,  а за цільовим та ефективним використанням 

коштів – головний розпорядник коштів. 

 
 


