
ПРОГРАМА
підвезення учнів закладів загальної середньої освіти

та вихованців закладів дошкільної освіти
Миколаївської сільської ради на 2018-2021 роки

 Паспорт  Програми

 

1. Ініціатор розроблення 
Комплексної програми

Миколаївська сільська рада

2. Розробник Комплексної 
Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради

3. Відповідальний 
виконавець Комплексної 
програми

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради, заклади дошкільної, загальної 
середньої освіти Миколаївської  сільської ради

4. Учасники Комплексної 
програми

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради

5. Термін реалізації 
Комплексної  програми

2018-2021 р

6. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Комплексної програми

місцевий бюджет,   інші джерела, не заборонені
чинним законодавством

 

7. Загальний обсяг 
фінансованих ресурсів, 
необхідних для реалізації 
комплексної програми тис.
грн., з них

Відповідно до можливостей бюджету

 



І. Загальна частина

Відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту», місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати
пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та
розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на
це відповідні видатки з місцевих бюджетів. Статтею 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до відання виконавчих
органів  сільських  селищних  рад  належить  повноваження  забезпечення
пільгового проїзду учнів,  вихованців та педагогічних працівників до місця
навчання  і  додому у  порядку  та  розмірах,  визначених органами місцевого
самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

У зв’язку з необхідністю створення якісного освітнього простору  та
оптимізацією  мережі  навчальних  закладів  у  сільській  місцевості  є
необхідність забезпечити рівний доступ учнів, вихованців, які проживають у
сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до якісної освіти.

ІІ. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована

Програма

 

Важливою  проблемою розвитку  освіти є організація рівного доступу
учнів, вихованців до здобуття якісних знань.

Програма  спрямована  на  організацію  регулярного  безоплатного
підвезення  до  місць  навчання  і  додому  учнів  шкіл,  вихованців  закладів
дошкільної освіти.

Належна  організація  підвезення  дітей,  які  проживають  за  межею
пішохідної  доступності,  до  навчальних  закладів  сприятиме  створенню
якісного сучасного освітнього простору,  забезпеченню умов для  збереження
життя  і  здоров’я  учнів  та  вихованців,  проведенню  оптимізації  мережі
закладів освіти,  а також ефективному використанню бюджетних коштів та
розширить можливості для гурткової та позакласної роботи.

У  Миколаївській  ОТГ  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах
налічується 277 учнів, із них за межею пішохідної доступності проживають
277 учнів; у ДНЗ 78 вихованців. Кількість шкіл, куди підвозяться учні, – 3,
кількість закладів дошкільної освіти, куди підвозяться вихованці шкільними
автобусами –3.

Існує проблема щодо нерегулярного перевезення дітей для участі їх у
спортивних  та  туристичних  змаганнях,  олімпіадах,  інтелектуальних
конкурсах  та  конкурсах  художньої  самодіяльності  учнів,  вихованців
дошкільних навчальних закладів району. 



Для  забезпечення  100%  вчасного  підвезення  учнів,  вихованців  до 
закладів  освіти  виключно  шкільними  автобусами  необхідно  придбати
орієнтовно  1  транспортну одиницю.

 

ІІІ. Мета Комплексної  програми:

 -  забезпечення  функціонування  ефективної  мережі  закладів  освіти  у
сільській місцевості та приведення її у відповідність до потреб населення та
фінансових можливостей відповідно до  чинного законодавства;

-  організація  безпечного,  регулярного  і  безоплатного  перевезення  дітей
закладів  дошкільної  та  загальної  середньої  освіти  до  місця  навчання  і  в
зворотному напрямку.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсяги та джерела фінансування, строки та етапи

виконання Програми

 

1. Досягнення мети буде забезпечено шляхом:

раціонального використання наявних автобусів  шляхом коригування
розкладу  уроків  та  режиму  навчально-виховного  процесу  в  освітніх
установах;

перегляду  закріплених  за  навчальними  закладами  територій
обслуговування  з  урахуванням  потреби  в  організації  перевезення  учнів,
вихованців у сільській місцевості;

розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів
для перевезення учнів, вихованців;

вирішення питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення
виконання програми;

введення посади вихователя для супроводу дітей під час підвезення;

передбачення щороку, коштів для проведення  видатків, пов’язаних із
забезпеченням  регулярного  безоплатного  перевезення  до  місць  навчання  і
додому учнів, вихованців ( в межах фінансового ресурсу).

2.  Реалізація  завдань  та  заходів  Комплексної  програми  буде
здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету, місцевих бюджетів та 
інших джерел, не заборонених чинним  законодавством.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники

 



1. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і
додому дітей дошкільного віку, учнів;

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність
здобуття якісної освіти.

2. Результативні показники:  

Виконання  Програми до 2021 року дасть можливість:

щороку підвищувати підвезення шкільними автобусами кількість (до
10%) учнів, вихованців;

забезпечувати  соціальний  захист  учасників  навчально-виховного
процесу;

припинити  негативні  процеси  у  соціальній  сфері  села,  досягти
позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення.

 

VI. Координація та контроль за ходом
виконання Програми

 

Контроль  за  виконанням  Програми  здійснюється  відділом  освіти,
молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради.  Основними  формами
контролю  за  реалізацією  заходів  та  досягненнями  показників  Програми
будуть:

-  обговорення  стану  та  проблем  реалізації  Програми  на  засіданнях
сільської ради, засіданнях постійних комісій місцевих рад (щороку);

-  постійне  проведення  моніторингу,  здійснення  щороку  аналізу
виконання Програми, вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення
поставленої  мети  та  надання  узагальненої  інформації  про  хід  реалізації
Програми керівництву сільської ради. 

Щорічно  до  1  січня  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради,  як  головний  розробник  Програми,  надає  сільській  раді 
інформацію про  її виконання.

 

VІІ. Фінансування

Фінансування заходів Комплексної програми буде здійснюватись за 
рахунок коштів сільського бюджету,  інших джерел не заборонених чинним 
законодавством,  відповідно до обґрунтованої потреби в коштах,   поданих 
головним розпорядником коштів.



Розпорядником виділених коштів є відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради.


