
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

26.09.2019 р.                                      Летичів                                                   № 37 

 

 

Про затвердження Програми 

підвезення учнів, вихованців 

позашкільних та дошкільних закладів, 

педагогічних працівників Летичівської 

селищної  об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2023 роки 

 

З метою повноцінного підвезення учнів, вихованців позашкільних та 

дошкільних закладів, педагогічних працівників Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної ради  – 

 

В И Р І Ш И Л  А: 

 

       1. Затвердити Програму підвезення учнів, вихованців позашкільних та 

дошкільних закладів, педагогічних працівників Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки (додається). 

       2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ   

 

 

 

 

   

 

                                                                               

 

 



                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

           Рішенням 76 сесії                               

           Летичівської селищної ради 

           від 26.09.2019 року   № 37 
 

 

Програма підвезення учнів, вихованців позашкільних 

та дошкільних закладів, педагогічних працівників 

Летичівської селищної  об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2023 роки 

 

І. Загальна частина 

         Відповідно чинного законодавства місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд 

учнів, вихованців  та педагогічних працівників до місця навчання і додому у 

порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та 

передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.  

         Підпунктом 4 пункту А Статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 16 

січня 2003 року № 31 "Про затвердження  Державної цільової програми  

"Шкільний автобус"  передбачено  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 освітніх закладів у сільській місцевості в Летичівській 

громаді гостро стоїть питання забезпечення рівного доступу дітей, які 

проживають за межею пішохідної доступності, до якісної освіти.  

 

ІІ. Визначення проблеми,  на  розв’язання  якої  спрямована                                                             

Програма 

 

   Важливою  проблемою розвитку загальної, дошкільної та позашкільної 

освіти Летичівської громади  є організація рівного доступу дітей до закладів, 

що розташовані на території Летичівської громади. 

          Програма спрямована на організацію регулярного безоплатного 

підвезення до місць навчання і додому учнів, дітей, педагогічних працівників, 

вихованців загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів  

Летичівської громади.  

           Належна організація підвезення дітей, які проживають за межею 

пішохідної доступності, до навчальних закладів сприятиме створенню якісного 

сучасного освітнього простору, створенню умов для безпеки дітей, збереження 

їх здоров’я, проведенню оптимізації мережі загальноосвітніх закладів,  а також 

ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу 

педагогічних працівників та розширить можливості для гурткової та 

позакласної роботи.        



 Станом на 01.09.2019 року усіма видами транспорту організовано 

стовідсотковий безперебійний підвіз для  502   учнів сільської місцевості, які 

проживають за межею пішохідної доступності, 50 вихованців дошкільних 

закладів та 33 педагогічних працівників. 

  Для підвозу задіяно 17 шкільних автобусів, що обслуговують 22 

маршрути (36 населених пунктів), загальна протяжність маршрутів 981 км. 

            Однак на сьогодні значна кількість вищезазначених шкільних автобусів 

вичерпали свій ресурс внаслідок фізичного зносу і тому часто потребують 

ремонту або підлягають заміні. Тому для розвантаження маршрутів шкільних 

автобусів, оновлення автопарку та з метою ефективного комплектування 

мережі загальноосвітніх навчальних закладів Летичівської громади необхідно 

постійно оновлювати автобусний парк. 

 

ІІІ. Мета Програми 

        Метою програми є: 

- забезпечення функціонування ефективної мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних  закладів освіти Летичівської громади та 

приведення її у відповідність до потреб населення та фінансових можливостей 

Летичівської громади (відповідно до  чинного законодавства); 

- виконання вимог законодавства щодо забезпечення у Летичівській 

громаді регулярного підвезення до місця навчання і додому, для участі у 

спортивних та туристичних змаганнях, олімпіадах, інтелектуальних конкурсах 

та конкурсах художньої самодіяльності учнів, вихованців дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів Летичівської громади; 

- забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

- організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів               

та педагогічних працівників дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх 

закладів освіти до місця навчання, роботи і додому;  

- поліпшення освітнього рівня населення, що проживає у сільській 

місцевості та раціонального використання кадрового потенціалу зазначених 

закладів;  

- створення умов для організації якісного сучасного  навчання. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів 

 розв’язання проблеми 

Досягнення мети буде забезпечено шляхом: 

- раціонального використання наявних шкільних автобусів шляхом 

коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу; 

- перегляду закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами 

територій обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення 

учнів та педагогічних працівників; 

- розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів 

для перевезення учнів та педагогічних працівників; 

- вирішення питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення 

виконання програми; 



- передбачення щороку, під час формування проекту селищного бюджету, 

видатків, пов’язаних із забезпеченням регулярного безоплатного перевезення 

до місць навчання і додому учнів, вихованців та педагогічних працівників ( в 

межах фінансового ресурсу); 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми  

та результативні показники 

1. Основними (пріоритетними) завданнями та заходами Програми є:  

- забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і 

додому учнів, дітей дошкільного віку та педагогічних працівників; 

- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття якісної освіти; 

- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 

місцевості;  

 2. Результативні показники:   

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечувати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 

- припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти 

позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення; 

- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у 

сільській місцевості; 

- створити належні умови для здобуття учнями якісної, доступної повної 

загальної середньої освіти; 

- поліпшувати якість знань учнів, ефективне використання наявної 

матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, 

фінансових можливостей галузі «Освіта»; 

- забезпечувати рівний доступ учнівської молоді до здобуття 

загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки. 

 

VІ. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

селищного бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 



Програми підвезення учнів, вихованців позашкільних та дошкільних 

закладів, педагогічних працівників Летичівської селищної  об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

6. Учасники програми Летичівська селищна рада, Відділ фінансів 

Летичівської селищної ради, навчальні, 

позашкільні, дошкільні заклади  

7. Термін реалізації програми 2019-2023 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний бюджет Летичівської селищної 

ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

15770 тис. грн. 

 в тому числі: 2019 2020 2021 2022  2023 

9.1. коштів місцевого бюджету 1010 

тис. 

грн. 

3040 

тис. грн. 
3470 

тис. грн. 
3900 

тис. грн. 
4350 

тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  



Програми підвезення учнів, вихованців позашкільних та дошкільних 

закладів, педагогічних працівників Летичівської селищної  об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки 

 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I II III IV V Всього 

2019 2020 2021 2022 2023 

Районний бюджет 0 0 0 0 0 0 

Селищний бюджет 1010 3040 3470 3900 4350 15770 

Кошти не бюджетних 

джерел 

0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 1010 3040 3470 3900 4350 15770 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

                                                                                                                                                                        

 

Напрями діяльності та заходи 

Програми підвезення учнів, вихованців позашкільних та дошкільних закладів, педагогічних працівників 

Летичівської селищної  об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки 
 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість 

у тому числі), тис. грн. 

Очікувані 

результати 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Ремонт та обслуговування 

шкільних автобусів, що 

здійснюють підвезення учнів, 

вихованців позашкільних 

та дошкільних закладів, 

педагогічних працівників 

Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної 

громади 

Проведення 

поточного 

ремонту та 

обслуговування 

шкільних 

автобусів 

2019-2023 

 

 

 

 

 

Відділи освіти, молоді 

та спорту, фінансів 

Летичівської селищної 

ради, Летичівська 

селищна рада 

Селищний 

бюджет 

 

 

 

 

 

220 240 260 280 310 Утримання 

транспорту, що  

здійснює 

підвезення учнів, 

вихованців 

позашкільних 

та дошкільних 

закладів, 

педагогічних 

працівників 

Летичівської 

селищної  

об’єднаної 

територіальної 

громади у 

належному стані 

2. Забезпечення повноцінного 

підвезення усіх учасників 

навчально-виховного процесу: 

учнів, вихованців 

позашкільних 

та дошкільних закладів, 

педагогічних працівників до 

навчальних закладів  

Летичівської селищної  

Придбання 

бензину, 

дизельного 

палива та 

паливно-

мастильних 

матеріалів для 

шкільних 

автобусів 

2019-2023 

 

Відділи освіти, молоді 

та спорту, фінансів 

Летичівської селищної 

ради, Летичівська 

селищна рада 

Селищний  

бюджет 

470 1600 1810 2020 2240 Забезпечення 

регулярного 

безоплатного 

підвезення до місць 

навчання усіх 

учасників 

навчально-

виховного процесу, 

здобуття дітьми 



об’єднаної територіальної 

громади, а також в інші заклади 

для участі у спортивних та 

туристичних змаганнях, 

олімпіадах, інтелектуальних 

конкурсах та конкурсах 

художньої самодіяльності тощо 

обласного, Всеукраїнського та 

рівня громади. 

Летичівської 

громади високих 

результатів у 

спортивних та 

туристичних 

змаганнях, 

олімпіадах, 

інтелектуальних 

конкурсах та 

конкурсах 

художньої 

самодіяльності 

тощо обласного, 

Всеукраїнського та 

рівня громади 

3. Забезпечення оплати праці 

водіям шкільних автобусів та 

працівникам, що їх 

обслуговують  

Виплата 

заробітної 

плати водіям 

шкільних 

автобусів та 

працівникам, 

що їх 

обслуговують 

2019-2023 

 

Відділи освіти, молоді 

та спорту, фінансів 

Летичівської селищної 

ради, Летичівська 

селищна рада 

Селищний 

бюджет 

320 1200 1400 1600 1800 Забезпечення 

належної оплати 

праці водіям 

шкільних автобусів 

та працівникам, що 

їх обслуговують 

Всього 15770 1010 3040 3470 3900 4350  

 

 


