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РАЙОННА ПРОГРАМА
"ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС"
на 2016-2019 роки
Загальна частина
Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць
навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав
громадян на здобуття загальної середньої освіти.
Статтями 14 і 53 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону
України "Про загальну середню освіту" та пунктом 16 частини першої статті
43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено
забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення
до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.
У районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують
підвезення 395 учнів, що становить 28% від загальної кількості учнів, які
проживають на селі, 55 дітей дошкільного віку (15%) та 91 педагогічний
працівник (Інформація про організацію підвезення вихованців дошкільних
навчальних закладів та учнів шкіл станом на 01.01.2016 року наведена в
додатку 1 до Програми).
Учні та педагогічні працівники доїжджають до 11 шкіл, що становить
79% загальної кількості.
У результаті реалізації Програми автобусний парк в районі становить 8
одиниць, з них закуплено за кошти державного бюджету – 2 (Крупецький
НВК (2008), Жуківський НВК (2012)); за кошти обласного бюджету – 4
(Миньковецькій НВК (2014), Цвітоський НВК (2014), Горецький НВК (2015),
Лисиченский НВК (2003)).
За кошти районного і сільських бюджетів придбано 2 автобуси.
Потребує оновлення 1 автобус, що перебуває в експлуатації понад 10
років.
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Враховуючи те, що Державною цільовою
соціальною програмою
"Шкільний автобус", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 16.01.2003 року № 31 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 09.06.2011 року № 614), не передбачано укладення договорів з
автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності та перевізниками, а також розширення можливостей для гурткової
та позашкільної роботи, здійснення організованого підвезення або підвезення
рейсовими автобусами учнів, дітей та педагогічних працівників, які
проживають за межею пішохідної доступності, виникає необхідність
урегулювання питання забезпечення регулярного безкоштовного підвезення
до місць навчання і додому школярів, дітей дошкільного віку та педагогічних
працівників, які підвозилися перевізниками.
До вирішення питання стовідсоткового забезпечення підвезення учнів та
педагогічних працівників шкільними автобусами до місць навчання і додому
організацію перевезення зазначених категорій осіб до навчальних закладів, які
не мають шкільних автобусів, планується здійснювати шляхом укладання
угод з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності та перевізниками - фізичними особами з надання послуг
організованого підвезення або підвезення рейсовим автотранспортом.
Розв’язати проблему можливо шляхом:
забезпечення виконання нормативно-правових вимог для реалізації
Програми;
придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів;
забезпечення керівництвом дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного
процесу з метою економного використання шкільних автобусів;
розроблення механізму прийому, постановки на облік та обслуговування
шкільних автобусів відділом освіти, молоді та спорту Славутської районної
державної адміністрації;
забезпечення належного рівня експлуатації та збереження шкільних
автобусів відділом освіти, молоді та спорту Славутської раййонної державної
адміністрації.
Мета Програми
Метою Програми є:
організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів,
дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому;
здійснення перевезення учнів до місць зовнішнього незалежного
оцінювання та у зворотньому напрямку, до спортивно-культурних,
оздоровчих та мистецьких закладів, історичних пам’яток, до місць проведення
олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, екскурсій, до санітарно-курортних
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закладів області учнів, які направляються на лікування та оздоровлення
комунальним закладом "Славутський центр первинної медико-санітарної
допомоги" у супроводі працівника цього центру;
поліпшення освітнього рівня населення;
підвезення дітей у межах населеного пункту на відстані понад 3
кілометри;
раціонального використання кадрового потенціалу
педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.
Основним завданням Програми є:
забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття
дошкільної, загальної середньої освіти;
оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району;
придбання нового типу автобусів для забезпечення у сільській
місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів і
педагогічних працівників до місця навчання і додому.
Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть можливість:
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
придбати шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого
парку шкільних автобусів;
забезпечити стовідсоткове перевезення учнів, дітей та педагогічних
працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості до місця навчання, роботи і додому;
досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського
населення;
створити оптимальну мережу загальноосвітніх закладів району;
створити у сільській місцевості належні умови для здобуття повної
загальної середньої освіти.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання
проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків,
передбачених розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за
виконання завдань і заходів Програми.
Інформація про організацію підвезення вихованців дошкільних
навчальних закладів та учнів шкіл станом на 01.01.2016 року наведена в
додатку 1 до Програми (додається).
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Прогнозований план придбання автобусів на 2016-2019 роки за кошти
районного та сільських бюджетів наведений в додатку 2 до Програми
(додається).
Основні заходи Програми наведена в додатку 3 до Програми
(додається).
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Додаток 1
до районної програми
"Шкільний автобус"
на 2016-2019 роки

ІНФОРМАЦІЯ
про організацію підвезення вихованців дошкільних навчальних закладів
та учнів шкіл станом на 01.01.2016 року
№
/п

Назва
навчального
закладу

Губелецький НВК
Жуківський
НВК
3. Іванівський НВК
4. Крупецький
НВК
5. Лисиченський
НВК
6. Миньковецький
НВК
7. Перемишельський
НВК
8. Полянський
НВК
9. Улашанівський
НВК
10. Хоровецький
НВК
11. Цвітоське НВО
Усього
1.
2.

Кількість дітей, що
Перевізник
підвозяться
Шкільний Рейсовий
За
Кількість Кількість автобус
автобус угодою
вихованців
учнів
дошкільних
навчальних
закладів
7
5

30
36

37
41

-

-

2
7

3
51

5
56

-

-

-

9

9

-

-

4

59

63

-

-

2

14

16

-

-

-

-

6

19

25

-

-

4

53

57

-

-

15
55

66
340

81
395

26

-

-

26
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Додаток 2
до Районної програми
"Шкільний автобус"
на 2016-2019 роки

Основні заходи
Районної програми "Шкільний автобус"
на 2016-2019 роки
№
з/п
1
1.

1.1.

1.2.

2.
2.1.

Зміст заходів

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання
4
20162019
роки

2
3
Придбання автобусів для
поповнення
існуючого
парку
Проведення торгів із Головні
закупівлі автобусів
розпорядники
бюджетних
коштів
Прогнозований
план Головні
придбання автобусів на розпорядники
2016-2019 роки за кошти бюджетних
районного та сільських коштів
бюджетів
Організаційна робота
Уточнення закріплених за Відділ освіти, 2016загальноосвітніми
нав- молоді
та 2019
чальними закладами тери- спорту
Сла- роки
торій
обслуговування вутської райвідповідно до оптимізації держадміністмережі з урахуванням рації
потреби в організації
перевезення учнів та
педагогічних працівників
у сільській місцевості,
здійснення перевезення
учнів
до
місць
зовнішнього
незалежного оцінювання та у

Прогнозований
обсяг
фінансування
5

У межах призначень
на
бюджетний рік
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1

2.2.

2.3.

2.4.

2
зворотному
напрямку,
підвезення до спортивнокультурних та мистецьких
закладів району та області
учнів, вихованців позашкільних
навчальних
закладів, спортивних шкіл
(ДЮСШ "Колос"),
підвезення
дітей
в
санаторно-курортні
заклади області та району,
які направляються на
лікування та оздоровлення в позаміські табори
відпочинку комунальним
закладом
"Славутський
центр первинної медикосанітарної допомоги" у
супроводі
працівника
цього центру
Уточнення розроблених і
затвердження
спеціалізованих
транспортних
маршрутів для перевезення учнів і педагогічних
працівників згідно з оптимізацією мережі навчальних закладів сільської
місцевості
Утворення
у
разі
необхідності транспортного підприємства, яке
здійснює
технічне
обслуговування та ремонт
шкільних автобусів
Здійснення
розподілу
транспортних засобів між
навчальними закладами.
Вирішення питань матеріально-технічного
та
кадрового забезпечення
Програми

3

4

Відділ освіти, 2016молоді та спор- 2019
ту Славутської роки
райдержадміністрації,
керівники
навчальних
закладів
Славутська
районна рада,
відділ
освіти
молоді та спорту Славутської
райдержадміністрації
Головні
розпорядники
бюджетних
коштів

20162019
роки

20162019
роки
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8

1
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2
Передбачення
під час
складання проектів районного бюджету коштів,
необхідних для утримання транспортних засобів, на пально-мастильні
матеріали та їх безпечну
експлуатацію
Забезпечення
виготовлення проїзних квитків
для учнів та педагогічних
працівників, які користуються правом безоплатного проїзду на час
навчання
Забезпечення
навчання
учасників
навчальновиховного
процесу
з
питань безпечної поведінки під час перевезення
автотранспортом
Забезпечення контролю за
виконанням
правил
дорожнього руху при
перевезенні дітей

У випадку несприятливих
погодних
умов,
які
перешкоджають підвозу
учнів, зобов’язати дорожні служби першочергово
здійснювати розчистку чи
ремонт доріг за маршрутом руху автобусів
2.10. Забезпечення щоденного
проведення
медичного
контролю
за
станом
здоров’я водіїв та належного технічного стану
2.9.

3

4
Відділ освіти, 2016молоді та спор- 2019
ту Славутської роки
райдержадміністрації

Відділ освіти,
молоді та спорту Славутської
райдержадміністрації,керівн
ики навчальних
закладів
Відділ освіти,
молоді та спорту Славутської
райдержадміністрації,
керівники
навчальних
закладів
Славутській
відділ поліції
Головного управління національної поліції
в
Хмельницькій області
Славутська
райдержадміністрація

5

201601 вересня
2019
(щорічно
до
01
вересня)
Постійно

Постійно

Відділ освіти, Постійно
молоді та спорту Славутської
райдержадміністрації
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1

2
транспортних засобів та
їх
ремонту
із
відповідними записами в
маршрутних листах

3

4

5
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Додаток 3
до Районної програми
"Шкільний автобус"
на 2016-2019 роки

ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЛАН
придбання автобусів на 2016-2019 роки
за кошти районного та місцевих бюджетів
Пасажиромісткість
автобусів
2016
рік

2017
рік

Кількість автобусів
2018 2019 Усього
рік
рік

До 25 місць

1

2

1

1

5

Понад 25 місць

1

-

-

-

1

Усього автобусів:

2

2

1

1

6

Фінансування

У межах бюджет-них
призначень
У межах бюджет-них
призначень
У межах бюджет-них
призначень
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Додаток 3
до Районної програми
"Шкільний автобус"
на 2016-2019 роки

ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЛАН
придбання автобусів на 2016-2019 роки
за кошти районного та місцевих бюджетів
Пасажиромісткість
автобусів
2016
рік

2017
рік

Кількість автобусів
2018 2019 Усього
рік
рік

До 25 місць

1

2

1

1

5

Понад 25 місць

1

-

-

-

1

Усього автобусів:

2

2

1

1

6

Фінансування

У межах бюджет-них
призначень
У межах бюджет-них
призначень
У межах бюджет-них
призначень
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1. ПАСПОРТ

Районної Програми "Шкільний автобус"
на 2016-2019 роки
№

Ініціатор розроблення програми

1.

Дата, номер і назва розпорядчого
документу органу виконавчої
влади про розроблення Програми

Районна програма "Шкільний автобус" на 2016-2019
роки (далі – Програма) розроблена відповідно до
Конституції України, Законів України “Про освіту”,
“Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”,
“Про місцеві державні адміністрації”, постанови
Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 “Про
затвердження Державної цільової соціальної програми
“Шкільний автобус”, наказу Міністерства освіти і науки
України від 29.01.2015 року № 63 “Про затвердження
Плану заходів МОН з виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди”

2.

Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Славутської районної
державної адміністрації

3.

Співрозробники Програми

4.
5.

Відповідальний виконавець
Програми
Керівник Програми

6.

Учасники програми

7.
8

10.1.

Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програм (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, тис. грн.,
усього, у тому числі:
Державний бюджет

10.1
10.2.

Місцевий бюджет

9
10

10.2.1. у тому числі районний бюджет

Районна державна адміністрація

Відділ освіти, молоді та спорту Славутської районної
державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Славутської районної
державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Славутської районної
державної адміністрації, керівники навчальних закладів
району, Славутський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в Хмельницькій області
2016-2019 роки
КФКВ 070201
І

___________ тис. грн.

-

_________ тис. грн.
___________ тис. грн.

