
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

_____ сесії міської ради VІІІ скликання 
 

від ______ ___________  2020 року №           ПРОЄКТ 

         м. Шепетівка             Л.І.Тихончук 
 

 

Про затвердження Програми 

«Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про транспорт», Закону України «Про автомобільний 

транспорт», Закон України «Про дорожній рух», Закону України «Про освіту» керуючись 

ст. 26 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, міська Рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму «Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки (додається). 

2. Начальнику фінансового управління Дрищу В. О. забезпечити фінансування вказаної 

програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Безкоровайну Г.Г., начальника управління освіти  

Тихончук Л.І. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.).  

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ____ сесії міської ради 

VІІІ скликання 

від __________________ № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

«Шкільні перевезення»  

на 2021-2023 роки 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

 Програми «Шкільні перевезення» 

на 2021-2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Шепетівська міська рада 

2. Дата, номер і назва документів 

органів виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закони України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про транспорт», 

«Про автомобільний транспорт», «Про 

дорожній рух» Постанова Кабінету Міністрів 

України від 18.02.1997 року № 176 «Про 

затвердження Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту»  

3. Розробник Програми Управління освіти Шепетівської міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління освіти Шепетівської міської ради 

5. Учасники Програми Шепетівська міська рада, Управління освіти 

Шепетівської міської ради, заклади загальної 

середньої освіти міста 

6. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні  програми 

Бюджет міста Шепетівки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення. 

 

Дана Програма - це система заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою 

вирішення питань пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським транспортом 

на міських автобусних маршрутах загального користування. 

Організація пільгового безоплатного підвезення здобувачів освіти до закладів 

загальної середньої освіти і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної середньої освіти. 

Відповідно до статей 13 та 56 Закону України «Про освіту», статті 8 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту» та статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» визначена можливість забезпечення пільгового проїзду 

здобувачів освіти, педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та 

розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні 

видатки з місцевих бюджетів. 

Зміст здобуття загальної освіти є важливою умовою навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, оскільки він відображає поточні й перспективні потреби суспільства, є 

інструментарієм конструювання і здійснення учнями цієї діяльності і тим самим є змістом 

особистісних потреб індивіда в навчанні. Важливість забезпечення доступу до якісної 

освіти для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти щороку має актуальний 

характер. 

Основою реалізації Програми є: Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню  освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транспорт», «Про 

автомобільний транспорт», Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року 

№176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність автомобільного 

громадського пасажирського транспорту загального користування. 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма, цільова група. 

 

В місті близько третини дітей, які відвідують заклади загальної середньої освіти, 

проживає на відстані 2-3 кілометрів від освітніх закладів. Щоденно таким дітям доводиться 

користуватися громадським транспортом. Більшість сімей  виховує двох і більше дітей. 

Фінансові затрати по перевезенню дітей лягають  досить значним вантажем на сімейний 

бюджет. Відповідно до рішення виконавчого комітету Шепетівської міської радив вартість 

одноразового проїзду становить 5,0 гривні на даний час. 

За моніторингом управління освіти Шепетівської міської ради, автобусами загального 

користування для проїзду до освітніх закладів пасажирськими перевезеннями на міських 

автобусних маршрутах загального користування  користується близько 1200 учнів. 

Стаття 13 Закону України «Про освіту» регламентує право особи обрати заклад 

загальної середньої освіти, який знаходиться поза межами території, що закріплена за 

окремим закладом, у якому гарантується право здобувати початкову і базову середню 

освіту. Враховуючи, що відстань від околиць міста до центру складає понад 3 кілометри, 

виникає проблема доступності такої освіти. 

Учасниками програми є: 

- здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, які щоденно користуються 

послугами громадського пасажирського транспорту; 

- перевізники – суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють перевезення на 

міських автобусних маршрутах загального користування і несуть відповідальність за якість 

послуг, що надаються. 

3. Мета та завдання програми. 

 

Мета програми:  

Забезпечення рівного доступу до якісного навчання та соціальному захисту дітей 



шляхом здешевлення вартості проїзду. 

Основними завдання Програми є: 

- забезпечення здешевлення проїзду здобувачів освіти до закладів загальної середньої 

освіти; 

- забезпечення ефективної роботи системи шкільних перевезень здобувачів освіти для 

соціального захисту сімей, що мають дітей, які навчаються в закладах загальної середньої 

освіти; 

- сприяння  безпечному та якісному транспортному обслуговуванню здобувачів освіти, 

 розвитку пасажирського транспорту для здійснення шкільних перевезень; 

- створення рівних умов доступу до освіти; 

- вчасне відвідування здобувачів освіти навчальних закладів, підвищення успішності та 

якості знань; 

- створення сприятливих умов щодо перевезення здобувачів освіти у межах міста; 

- здійснення відшкодування перевізникам за надані послуги за рахунок коштів бюджету 

міста в межах бюджетних призначень. 

 
4. Система управління та контролю за ходом виконання програми. 

 

Виконання завдань, визначених Програмою, здійснюється шляхом  реалізації заходів 

впродовж зазначеного періоду.  

Контроль за виконанням даної Програми здійснює управління освіти Шепетівської 

міської ради. З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості, 

організаційного та фінансового забезпечення реалізації Програми, забезпечення 

систематичного контролю за ходом її виконання проводиться звітування один раз на рік на 

сесії міської ради. 

Коригування плану заходів та їх термінів, обсягів та джерел фінансування Програми 

здійснюється за необхідністю. 

Рішення  про внесення змін до Програми приймається сесією міською ради.  

Кожного року до бюджетного запиту включається обсяг видатків відповідно до 

розрахунку на рік щодо фінансування необхідних заходів на наступний бюджетний період. 

 

5. Припинення виконання міської програми. 

 

Виконання міської програми припиняється після закінчення встановленого терміну її 

реалізації. Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання 

програми на розгляд сесії міської ради. 

Виконання  міської програми припиняється в разі: 

- оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання 

міських програм; 

- припинення фінансування заходів і завдань програм - за поданням відповідального 

виконавця програми; 

- втрати актуальності головної мети програми - на підставі спільного висновку 

відповідального виконавця програми управління освіти та управління економіки 

Шепетівської міської ради. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми. 
 

Виконання Програми забезпечується за рахунок часткового відшкодування вартості 

проїзду перевізникам з міського бюджету. 

Відшкодування вартості проїзду перевізникам здійснюється відповідно до Порядку 

розрахунку відшкодування автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення на 

міських автобусних маршрутах загального користування, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету. 



Розрахунок вартості проїду визначається та затверджується рішенням виконавчого 

комітету. 

Проїзд здобувачів освіти до освітнього закладу та у зворотному напрямку, 

здійснюється з понеділка по п’ятницю, 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 

здобувачами освіти освітніх закладів. 

Здійснення пільгового перевезення відбувається за умови пред'явлення учнівського 

квитка (зразок і порядок використання якого передбачається у Порядок розрахунку 

відшкодування автомобільним перевізникам). Обсяг фінансування пільгового перевезення 

визначається рішенням міської ради на кожний фінансовий рік. 

 

7. Контроль за виконанням Програми. 

 
Контроль за виконанням Програми та використанням бюджетних коштів, 

спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 

 

 

 
Начальник управління освіти                                                                Л. І. Тихончук 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                             Р.П. Вознюк



 


