КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про затвердження районної цільової соціальної програми
«Шкільний автобус» на 2012-2016 роки

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної цільової
соціальної програми «Шкільний автобус» на 2012-2016 роки, районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму «Шкільний автобус» на
2012-2016 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації:
- забезпечити виконання Програми;
- при уточненні районного бюджету на 2012 рік та формуванні бюджету на
наступні роки передбачити кошти, пов’язані із фінансуванням Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та
соціально-економічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.) і з питань освіти,
науки, культури, духовності та історії (голова комісії – Товстоног Л.М.).

Голова ради

м. Київ
27 вересня 2012 року
№ 253-20-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 27.09.2012 року № 253-20-VІ

РАЙОННА ЦІЛЬОВА
СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
„ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС” НА 2012 – 2016 РОКИ

м. Київ
2012
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місць
навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації
конституційних прав громадян на здобуття загальної середньої освіти,
забезпечення рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості.
Статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України
«Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» передбачено у сільській місцевості організацію
регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів і
педагогічних працівників.
Програма розроблена на виконання Указу Президента України від
30.09.2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від
16.01.2003 року № 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус» та
від 27.08.2010 року №777 «Про затвердження Положення про освітній
округ».
Належна організація підвезення учнів сільської місцевості, що
проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів
сприятиме подальшому удосконаленню їх мережі відповідно до
демографічної ситуації та потреб населення.
Аналіз реалізації заходів районної програми «Шкільний автобус» на
2003-2010 роки свідчить про позитивні тенденції щодо формування парку
шкільних автобусів, організації підвезення дітей перевізниками згідно
укладених угод. Зокрема, протягом 2003-2010 років придбано 5 шкільних
автобусів. У тому числі, відділом освіти було отримано за кошти державного
та обласного бюджетів (при потребі 11 автобусів) 5 автобусів, а саме:
- у 2004 році автобус БАЗ-079, який обслуговує НВК «Хотівська ЗОШ І-ІІІ
ст.-гімназія»;
- у 2005 році автобус Богдан АХ 071, який обслуговує Шпитьківську ЗОШ ІІІІ ст.;
- у 2007 році автобус КАВЗ-397, який обслуговує Музичанську ЗОШ І-ІІІ ст.,
- у 2008 році автобус Богдан А072 з державного бюджету.
За кошти районного бюджету у 2008 році придбано 1 автобус місткістю
26 місць вартістю 250 тис.грн. ( обслуговує Гореницьку ЗОШ І-ІІІ ст.).
У 2012 році за кошти обласного бюджету виділено 2 автобуси. 1 автобус
наданий у вигляді благодійної допомоги.
Шкільні автобуси забезпечують перевезення 744 учнів, що потребують
підвезення до 9 навчальних закладів. Продовження практики цільового
придбання автобусів для підвезення учнів до місць навчання і додому
дозволить раціональніше використовувати виділені для цього бюджетні
кошти, забезпечити стабільність і організованість перевезень дітей.
Станом на 3 вересня 2012 року потребують підвезення 1398 учнів та 223
вчителів району. Шкільними автобусами підвозяться 744 учні та 38 вчителів,
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рейсовим автобусом підвозяться 255 учнів та 39 вчителів, найнятим – 165
учнів та 4 вчителя.

До закладів освіти району підвозяться учні та вчителі, у тому числі:
І.
ШКІЛЬНИМИ АВТОБУСАМИ:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учнів у
закладах, які Підвозяться Підвозяться
Загальноосвітній заклад
забезпечені
учні
учителі
підвезенням
Білогородські ЗОШ І-ІІІ ст.
470
140
6
№1 і №2
267
Бузівська ЗОШ І-ІІІ ст.
303
88
14
Гореницька І-ІІІ ст.
282
54
3
Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.
336
68
3
Музичанська І-ІІІ ст.
272
92
3
НВК «Хотівська ЗОШ І-ІІІ ст.
727
77
1
– гімназія»
П.П.БорщагівськаЗОШ І-ІІІ ст.
617
70
1
Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ст.
531
155
7
Разом
744
38
Всього 493 учні та 31 вчитель.

ІІ.
№

РЕЙСОВИМИ АВТОБУСАМИ:
Загальноосвітній заклад

Михайлівсько-Рубежівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
2. Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст.
3. Юрівська ЗОШ І-ІІІ ст.
4. Тарасівська І-ІІІ ст.
1.

ІІІ.

Учнів у
закладах, які Підвозяться Підвозяться
забезпечені
учні
учителі
підвезенням
267
750
174
446

78
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27
7
80
20
70
4
Всього 255 учнів та 39 вчителів.

ПЕРЕВІЗНИКАМИ ЗА ДОГОВОРАМИ:
ПП «КНИРША»:

№

Загальноосвітній заклад

1.

Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Учнів у
закладах, які Підвозяться Підвозяться
забезпечені
учні
учителі
підвезенням
383
165
4
Всього 166 учнів та 4 вчителі.

Виконання
Програми
забезпечить
організацію
регулярного,
безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних
працівників, а також до місць проведення масових заходів – учасників
навчально-виховного процесу, сприятиме виконанню програми профілізації
та створить умови для рівного доступу до якісної освіти учнів у сільській
місцевості.
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Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується
здійснювати шляхом:

формування і подальшого придбання парку шкільних автобусів,
закріплення їх за відповідними навчальними закладами, виконкомами
місцевих рад, освітніми округами; розвитку інфраструктури для утримання,
експлуатації, ремонту і збереження спеціальних транспортних засобів;

укладення угод з автотранспортними підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та перевізниками - фізичними особами, що
мають відповідні дозволи (ліцензії) на здійснення організованого підвезення
учнів та педагогічних працівників;

здійснення
автобусами.

підвезення

педагогічних

працівників

рейсовими

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою програми є:

виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській
місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і
додому, місць проведення масових заходів з учнівською молоддю, учнів,
педагогічних працівників та дошкільнят до сільських дошкільних навчальних
закладів;

раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення ефективного функціонування освітніх округів;
- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність
здобуття загальної середньої освіти;
- забезпечення функціонування раціональної мережі загальноосвітніх
навчальних закладів та створення оптимальних умов для профілізації
старшої школи;
- підготовка і перепідготовка кадрів для обслуговування парку шкільних
автобусів;
- придбання автобусів для забезпечення у сільській місцевості
регулярного безоплатного підвезення дітей до дошкільних навчальних
закладів, учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому;
- розвиток, модернізація технічної бази для утримання, експлуатації,
ремонту,
обслуговування
і
збереження
спеціалізованих
автотранспортних засобів.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
До навчальних закладів підвозитимуться всі учні школи, які
проживають на відстані понад три кілометри від навчального закладу та
потребуватимуть підвезення до інших закладів з метою здобуття
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допрофесійної освіти. За цими школами чи виконкомами місцевих рад буде
закріплено транспортний засіб, який забезпечить підвезення дошкільнят,
учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому.
Закупівля автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних
працівників у сільській місцевості здійснюється згідно чинного
законодавства.
Відділ освіти райдержадміністрації спільно з органами державної
виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівниками закладів:

проводять закупівлю транспортних засобів в установленому порядку;

здійснюють розподіл та закріплення транспортних засобів між
навчальними закладами відповідно до потреб;

забезпечують підготовку місць постійної стоянки автобусів,
організацією випуску їх на лінію маршруту та цільове використання;

здійснюють перегляд закріплення за загальноосвітніми навчальними
закладами територій обслуговування з урахуванням потреби в організації
перевезення дошкільнят, учнів та педагогічних працівників у сільській
місцевості;

розробляють та подають відповідно до діючого порядку на
затвердження спеціалізовані транспортні маршрути для перевезення
дошкільнят, учнів та педагогічних працівників;

створюють, у разі необхідності, спеціалізовані транспортні
підприємства;

передбачають щорічно під час складання проектів місцевих бюджетів
кошти, необхідні для утримання і експлуатації спеціальних транспортних
засобів, забезпечення паливо-мастильними матеріалами та безпечної їх
експлуатації;

вирішують питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення
виконання Програми;

затверджують відповідний режим роботи, початок і закінчення занять у
базових школах, пристосовуючи його до графіку підвозу дітей.
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного, обласного, державного бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством.
КОНТРОЛЬ ТА КООРДИНАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійні
комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової
політики та соціально-економічного розвитку і з питань освіти, науки,
культури, духовності та історії.
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Координація робіт, пов’язаних з виконанням Програми, покладається
на заступника голови районної державної адміністрації та відділ освіти
районної державної адміністрації.
Відділ освіти районної державної адміністрації про хід виконання
Програми щорічно інформує районну державну адміністрацію, районну раду,
управління освіти і науки облдержадміністрації.

Керівник відділу освіти
Києво-Святошинської
райдержадміністрації

М.М. Івашко
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ПАСПОРТ
РАЙОННОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
„ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС”
НА 2012-2016 РОКИ
рішенням районної ради від
27.09.2012 року № 253-20-VІ
Відділ освіти Києво-Святошинської
райдержадміністрації
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 17.09.2012 року № 2184
Відділ освіти Києво-Святошинської
райдержадміністрації
Відділ освіти Києво-Святошинської
райдержадміністрації
Загальноосвітні заклади КиєвоСвятошинського району

1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення
програми

4.

Розробник програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасники програми

7.

Терміни реалізації програми

2012-2016 роки

Основні джерела фінансування програми

Державний та Районний бюджет.
Обсяг коштів, який пропонується
залучити на виконання програми
уточнюється при формуванні
бюджету на кожен рік.

8.

