
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 44 

м. Шепетівка 

 

 

Про виконання рішення IV сесії міської ради  

від 24.12.2020 № 8 «Про затвердження  

Програми «Шкільні перевезення на 2021-2023 роки» 

 

 Заслухавши інформацію управління освіти «Про виконання рішення IV сесії 

міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 № 8 «Про затвердження Програми «Шкільні 

перевезення на 2021-2023 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію управління освіти «Про виконання рішення IV сесії міської ради від 

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

взяти до відома (додається). 

2. Роботу на виконання Програми «Шкільні перевезення на 2021-2023 роки» продовжити. 

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

діяльності виконавчих органів ради 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.).  

 

 

Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХХІ сесії міської ради 

VІІІ скликання 

17.02.2022 № 44 
                               

 

Інформація 

про виконання рішення IV сесії міської ради від 24.12.2020 № 8 

«Про затвердження Програми «Шкільні перевезення на 2021-2023 роки»». 

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дорожній рух»,                             

«Про автомобільний транспорт», «Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту» управлінням освіти, закладами загальної середньої освіти спільно з іншими 

зацікавленими організаціями і службами, протягом 2021 року проводилась відповідна 

робота з організації підвезення учнів.  

  Рішенням сесії Шепетівської міської ради від 24.12.2020 № 8 затверджено Програму 

«Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки»», мета якої – забезпечення рівного доступу до 

якісного навчання та соціальному захисту дітей шляхом здешевлення вартості проїзду. 

Учні 1-11 класів, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км у Шепетівській 

міській територіальній громаді, забезпечуються підвезенням у порядку, визначеному 

засновником відповідно до законодавства (п. 3 Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205). 
Дотримано право учнів на проїзд громадським транспортом на міських автобусних 

маршрутах загального користування на підставі пред’явленого учнівського квитка, талона 

на пільговий проїзд, що надає знижку та оплату вартості проїзду в розмірі 4 гривень.               

Це визначено порядком забезпечення проїзду учнів закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради                                     

від 08.10.2021 № 331. 

 Разом з тим, учні пільгових категорій користуються безкоштовним проїздом 

відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, це діти з інвалідністю, діти, які є 

особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти-сироти, діти 

позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей. 

 Програма фінансувалась з міського бюджету. У 2021 році правом пільгового 

проїзду в розмірі 50% вартості квитка скористались в середньому 805 здобувачів освіти 

(14% від загальної кількості учнів), було видано та оплачено 37242 талони, на 

компенсацію збитків від надання цієї пільги з міського бюджету було профінансовано 122 

тис. 52 грн.  

 З метою забезпечення реалізації прав громадян на якість, доступність і 

безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в жовтні управлінням освіти 

проведено нараду з керівниками закладів освіти щодо поліпшення організації підвезення 

учнів.  

 Робота на виконання Програми «Шкільні перевезення» на 2021-2023 роки» 

продовжується та удосконалюється. 

 

 
Начальник управління освіти                                                                  Людмила ТИХОНЧУК  

 

 

Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК



 


