
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

___________________                                м.Шепетівка                          №________ 
 

Про затвердження порядку 

забезпечення проїзду учнів закладів 

загальної середньої освіти міста 

відповідно до програми «Шкільні 

перевезення» на 2021-2023 роки 

 

Відповідно рішення IV сесії міської ради VIII скликання «Про затвердження Програми 

«Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки» від 24.12.2020 р. № 8,  Законів України «Про 

транспорт», «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про дорожній рух», «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 

року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту», з метою забезпечення ефективної дії механізму пільгових перевезень 

здобувачів освіти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста, виконавчий 

комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Встановити вартість разового проїзду одного учня закладів загальної середньої 

освіти, який проживає у м. Шепетівці, на рівні 2 гривні від встановленого тарифу на 

перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, які здійснюють 

перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування. 

2. Затвердити Порядок надання пільгового проїзду та проведення розрахунків 

пільгових перевезень учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти міста та 

проживають у м. Шепетівці (далі Порядок) (додається). 

3. Перевізникам, які надають послуги з перевезень пасажирів громадським 

транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на підставі 

договорів з управлінням освіти Шепетівської міської ради, здійснювати пільгове перевезення 

учнів закладів загальної середньої освіти, які проживають у м. Шепетівці з відшкодуванням 3 

гривні від загальної вартості проїзду відповідно до Порядку. 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити виготовлення та видачу 

учням талонів на пільговий проїзд, з розрахунку два талони (до закладу та в зворотному 

напрямку) на одного учня на день. 

5. Управлінню освіти Шепетівської міської ради: 

5.1.  забезпечити відшкодування коштів для перевізників за пільговий проїзд учнів 

закладів загальної середньої освіти, які проживають у м. Шепетівці відповідно до Порядку у 

межах виділених коштів з міського бюджету; 

5.2.  укласти договори з перевізниками, які здійснюють перевезення на міських 

автобусних маршрутах загального користування. 

6. Начальнику фінансового управління Шепетівської міської ради Дрищу В. О. 

забезпечити фінансування коштів з міського бюджету управлінню освіти Шепетівської 

міської ради на відшкодування витрат пільгового проїзду учнів закладів загальної середньої 

освіти міста, які проживають у м. Шепетівці управлінню освіти Шепетівської міської ради.  

 



7.  Рішення виконавчого комітету набирає чинності з 21.01.2021 року.  

8. Рішення виконавчого комітету № 319 від 12 листопада 2018 року «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» вважати таким, що втратило чинність. 

9.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови   

Г.Безкоровайну , начальника управління освіти Л.Тихончук. 

 

 

 

Міський голова                                                   Віталій БУЗИЛЬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконавчого комітету  

Шепетівської міської ради  

№ ______ від _________  

 

 
Порядок 

надання пільгового проїзду та проведення розрахунків  
пільгових перевезень учнів, що навчаються  
у закладах загальної середньої освіти міста 

 
1. Цей порядок розроблено відповідно до статей 13 та 56 Закону України «Про освіту», 

статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», рішення ІV сесії міської ради VІІІ скликання «Про 

затвердження  Програми «Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки»  від 24.12.2020 № 8. 

2. Порядок регулює механізм надання пільгового проїзду учням, що навчаються у 

закладах загальної середньої освіти міста та проживають у м. Шепетівці, проведення 

розрахунків за надані послуги перевізникам, які здійснюють перевезення на міських 

автобусних маршрутах загального користування, та визначає термін дії надання пільгового 

проїзду учням, що навчаються у закладах загальної середньої освіти міста та проживають у 

м. Шепетівці. 

3. Дія цього Порядку поширюється на: 
 

– учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста та 

проживають у м. Шепетівці, щоденно здійснюють проїзд громадським транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування не менше двох зупинок до 

освітнього закладу; 

– автомобільних перевізників, які здійснюють перевезення на міських автобусних 

маршрутах загального користування, з якими управлінням освіти Шепетівської міської ради 

укладені відповідні договори. 

4. Цей порядок не застосовується до дітей, які користуються пільгами відповідно до 

вимог чинного законодавства (при пред’явленні відповідного посвідчення: діти-інваліди, 

діти інвалідів Чорнобильської АЕС, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, 

діти з багатодітних сімей). 

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

міста за Програмою «Шкільні перевезення» на 2021-2023 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. 

6. Право на проїзд із 2 грн. вартістю мають учні  на підставі: 

6.1.  пред’явлення учнівського квитка, виданого закладом загальної середньої освіти, 

де навчається учень;   

6.2.  пред’явлення талона на пільговий проїзд; 

6.3.  оплати вартості проїзду в розмірі 2 гривень. 

7. Талон на пільговий проїзд – це талон, який дає право пільгового проїзду учням 

закладів загальної середньої освіти, які проживають у м. Шепетівці, в громадському 

транспорті на міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі 2 грн.  

8. Талон на пільговий проїзд виготовляється та видається закладами загальної 

середньої освіти з розрахунку два талони на день за заявою батьків, відповідно до 

затвердженого зразка (додаток 1 до Порядку). 

9. Проведення розрахунків за пільгові перевезення учнів, що навчаються у закладах 

загальної середньої освіти міста та проживають у м. Шепетівці, відбувається відповідно до 

укладеного договору між перевізником та управлінням освіти Шепетівської міської ради.  

 



10. Сума відшкодування частини вартості проїзду (за місяць) визначається 

перевізником шляхом множення  кількості отриманих перевізником талонів на 3 грн. 

відповідно Додатку 2 до Порядку. 

11. До 25 числа кожного місяця, в якому видаються талони на пільговий проїзд учнів, 

закладами загальної середньої освіти надається до бухгалтерії управління освіти 

Шепетівської міської ради звіт про кількість виданих талонів на пільговий проїзд, у розрізі 

кількість учнів та класів. 

12. Протягом п'яти робочих днів місяця, наступного за звітним, перевізник, із яким 

укладено договір, надає управлінню освіти Шепетівської міської ради: 

12.1. розрахунок відшкодування частини вартості за пільговий проїзд (Додаток 2 до 

Порядку); 

12.2. талони на пільговий проїзд, які підтверджують кількість здійснених перевезень за 

звітний місяць.  

13. Бухгалтерія управління освіти Шепетівської міської ради здійснює перевірку 

наданих розрахунків та підтверджуючих документів, протягом 5 робочих днів з моменту 

подачі перевізником розрахунку відшкодування частини вартості за пільговий проїзд за 

відповідний період, подає зведений реєстр до фінансового управління Шепетівської міської 

ради (Додаток 3 до Порядку) та заявку на отримання фінансування. 

14. На підставі отриманої кількості талонів на пільговий проїзд від перевізника та 

розрахунку відшкодування частини вартості за пільговий проїзд за міською програмою 

«Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки відбувається розрахунок відшкодування вартості 

перевезень перевізникам. Відшкодування здійснюється за фактом здійснених перевезень. 

15. Управління освіти Шепетівської міської ради у триденний термін після отримання 

фінансування перераховує кошти перевізникам відповідно до  укладених договорів. 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                     Людмила ТИХОНЧУК 

  

Керуючий справами  

виконавчого комітету             Наталія БІЛАС  

 

 

   

 

 

 

 



Додаток 1  до Порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  до Порядку 

 

Розрахунок 
відшкодування частини вартості за пільговий проїзд за 

міською програмою «Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки 
за період ________________ 20__ р. 

 
Кількість  

талонів на пільговий 

проїзд учнів (шт..) 

Діючий тариф  

(грн.) 
Розмір 

відшкодування 

Сума пільгового 

перевезення (грн.) 

гр.1 гр.2 гр.3 гр. 4 = (гр.1*гр.3) 

 5 грн. 3 грн.  
 

До розрахунку __________________ (грн.) додаю _____________________талонів на   
                                          (прописом)                                                           (прописом) 

пільговий проїзд від Перевізника _______________________________________________ 

 

МП 

 

Дата                                               __________________                              _______________ 
                                                                                     (підпис)                                                            (ПІБ) 

 

Отримано  

Бухгалтер управління освіти 

Шепетівської міської ради  

 

Дата                                               __________________                              _______________ 
                                                                                   (підпис)                                                            (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повна назва освітнього закладу 

 

Талон 
на пільговий проїзд 

 

_____________20___року 
                 (місяць) 

 

МП                



 

Додаток 3  до Порядку 

 

Зведений реєстр 
на  відшкодування частини вартості за пільговий проїзд за 

міською програмою «Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки 
 

за період ________________ 20__ р. 
 

Перевізник Кількість талонів 

на пільговий 

проїзд учнів (шт..) 

Діючий 

тариф  

(грн.) 

Розмір 

відшкодування 

Сума пільгового 

перевезення (грн.) 

 гр.1 гр.2 гр.3 гр. 4 = (гр.1*гр.3) 

  5 грн. 3 грн.  
Всього:  

 
 

 

МП 

 

Дата                                               __________________                              _______________ 
                                                                           (підпис)                                                                   (ПІБ) 

 

Бухгалтер управління освіти 

Шепетівської міської ради  

 

Дата                                               __________________                              _______________ 
                                                                                         (підпис)                                                            (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


