
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
_________  2018 року                               м. Шепетівка                                        № ____ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 22.02.2018 р. № 50 «Про  

затвердження порядку забезпечення 

проїзду учнів закладів загальної середньої  

освіти міста відповідно до міської  

програми «Шкільні перевезення» на  

2018-2020 роки» 

 

На виконання п. 8 рішення виконавчого комітету від 22.02.2018 р. № 50 «Про 

затвердження порядку забезпечення проїзду учнів закладів загальної середньої освіти міста 

відповідно до міської програми «Шкільні перевезення» на 2018-2020 роки» та з метою 

забезпечення ефективної дії механізму пільгових перевезень учнів, які навчаються у закладах 

загальної середньої освіти міста та керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни та викласти в новій редакції п. 5 порядку надання пільгового проїзду та 

проведення розрахунків пільгових учнів, що навчаються у закладах загальної 

середньої освіти міста, а саме:  скасувати обмеження годин проїзду учнями, що 

навчаються у закладах загальної середньої освіти міста: 

«5.  Розрахунок робочих днів з перевезення учнів закладів загальної середньої освіти 

міста за міською програмою «Шкільні перевезення » на 2018-2020 роки проводиться 

за календарний рік відповідно до навчальних днів, визначених Міністерством освіти і 

науки України, без урахування канікул, вихідних та святкових днів, днів карантину, 

днів літнього періоду, інших випадків невідвідування школярами навчальних 

закладів. Для учнів 1-11 класів з понеділка по п'ятницю, у суботу для учнів 8-11 

класів».   

 

2. Інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету від 22.02.2018 р. № 50 

«Про затвердження порядку забезпечення проїзду учнів закладів загальної середньої 

освіти міста відповідно до міської програми «Шкільні перевезення» на 2018-2020 

роки» взяти до відома.  

   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк 

Н.В., начальника управління освіти Тихончук Л. І. 

 

Міський голова                                                                 М.Полодюк 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
Готував: 

 

Спеціаліст І категорії  

управління освіти         О. В.Лихобаба 

 

Завізовано: 

 

Начальник управління освіти     Л.І.Тихончук 

 

Начальник юридичного відділу     Г.І.Бабась 

 

Заступник міського голови      Н. В.Стасюк 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету      В. І. Рачук  

 

 

 

 

 
 


