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Ініціатор розроблення програми

Районна
державна
адміністрація
Дата, номер і назва документа
Закон України «Про
освіту»; Закон України
«Про загальну середню
освіту»; Закон України
«Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»
Розробник програми
Відділ
освіти
Козелецької
районної
державної адміністрації
Відповідальний виконавець
Відділ
освіти
Козелецької
районної
державної адміністрації
Учасники програми
Козелецька
районна
державна адміністрація,
відділ освіти Козелецької
районної
державної
адміністрації,
органи
місцевого
самоврядування,
Козелецький
ВП
Ніжинського ВП ГУНП в
Чернігівській області
Термін реалізації Програми
2017-2021
Загальний орієнтовний обсяг фінансових 3920 тис.грн
ресурсів, необхідних для реалізації
програми за рахунок районного бюджету

Районна Програма «Шкільний автобус» на 2017-2021 роки

Районна Програма «Шкільний автобус» на 2017-2021 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
Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених
Державною цільовою соціальною програмою „Шкільний автобус”,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року
№ 31, Державною стратегією регіонального розвитку України на період до
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня
2014 року № 385, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року
№ 344/2013, наказом Міністерства освіти і науки України від 29 січня
2015 року № 63 „Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди.
Програма визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо забезпечення
у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення до місць навчання
учнів та педагогічних працівників в межах Козелецького району.
Програма спрямована на забезпечення соціального захисту учасників
навчально-виховного процесу в Козелецькому районі, створення оптимальної
мережі загальноосвітніх навчальних закладів і належних умов для отримання
учнями повноцінної загальної середньої освіти у сільській місцевості.
Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку,
установленого чинним законодавством України.
Проблема удосконалення мережі навчальних закладів і приведення її у
відповідність до потреб громади була і залишається актуальною, оскільки в
Козелецькому районі 15 загальноосвітніх навчальних закладів належать до
загальноосвітніх навчальних закладів із малою чисельністю учнів: ЗОШ І ст.
(учнів менше 10) – І, ЗОШ І-ІІ ст. (учнів менше 40) – 4, ЗОШ І-ІІІ ст. (учнів
менше 100) – 10, що не дає можливості надавати якісну освіту учням.
У загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості навчаються
2789 учнів, потребують підвезення 694 учня з 30 населених пунктів до 15
навчально – виховних закладів, що становить 25% від загальної кількості. З них
підвозяться 694 учня що становить 100 % від загальної кількості дітей, які
потребують підвезення. Також, здійсненням підвозу розширюється мережа
закладів, охоплених профільним навчанням на базі Козелецького міжшкільного
навчально-виробничого комбінату. Забезпечено підвіз до місць навчання 27
педагогічних працівників, що становить 40 % від потреби.
В результаті виконання програми «Шкільний автобус» в попередні роки,
автобусний парк району становить 21 одиницю (з них – 1 орендований автобус,
2 інші види транспорту). Останні 2 автобуси марки «Еталон» закуплено у 2016
році для Риківської ЗОШ І-ІІ ст. та Козелецької гімназії №1. На даний час
автобусами для підвозу дітей на навчання забезпечено Козелецьку гімназію
№1, Білейківську, Красилівську, Карпилівську, Сираївську, Лемешівську,

Патютинську, Хрещатенську ЗОШ І-ІІІ ступенів, Риківську та Скрипчинську
ЗОШ І-ІІ ступенів, Козелецький міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
Станом на 01.01.2017 потреба в автобусах складає 1 одиницю для
розвантаження існуючих маршрутів. Проте залишається актуальною проблема
заміна техніки наявного парку автобусів . Так, автобус АСЧ «Чернігів»
Патютинської ЗОШ І-ІІІ ст. 1982 року випуску, КАВЗ Козелецького МНВК –
1989, ЛАЗ Скрипчинської ЗОШ І-ІІ ст. – 1994 року.
Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення у
сільській місцевості регулярного перевезення до місць навчання учнів і
педагогічних працівників, що сприятиме забезпеченню якісної освіти учнів у
базових навчальних закладах.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням
реальних можливостей
місцевого бюджету, а також інших джерел не
заборонених чинним законодавством.
І. Мета та завдання Програми
Метою Програми є реалізація положень статті 14 Закону України «Про
освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» шляхом
організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та
педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості до місця
навчання, роботи і додому та створення оптимальних умов для здобуття
якісної середньої освіти в сільській місцевості.
Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:
1) забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність
здобуття загальної середньої освіти;
2) оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості;
3) придбання автобусів для забезпечення у сільській місцевості
регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних
працівників навчальних закладів; дотримання правил та норм охорони праці під
час організованого підвезення;
4) забезпечення роботи базових навчальних закладів і освітніх округів.
ІІ. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити
належні умови безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей
та педагогічних працівників навчальних закладів у сільській місцевості до
місця навчання, роботи і додому, що передбачено чинним законодавством
України. Територія Козелецького району, за винятком м.Остер, прирівнюється
до сільської місцевості.
Одним із важливих чинників якості освіти та її доступності є формування
освітніх округів та створення базових навчальних закладів шляхом
удосконалення мережі закладів освіти (закриття, призупинення діяльності,
пониження ступеня, створення навчально-виховних комплексів, об’єднань).

За час дії Програми планується:
- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
-забезпечити охоплення підвезенням усіх учнів та педагогічних
працівників до навчальних закладів, а також учнів для участі у спортивних
змаганнях, конкурсах різного рівня.
Для забезпечення підвезення розробляється, затверджується
маршрут
для перевезення учнів сільської місцевості, з врахуванням дорожніх умов
району та демографічних показників.
При забезпеченні транспортним засобом для підвезення учнів до місць
навчання на кожний окремий маршрут беруться до уваги дорожні умови,
наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні витрати на підтримку
роботи системи шкільних автобусів (страхування, вартість палива, утримання
транспортних засобів).
Транспортні маршрути підвезення учнів і вчителів сільської місцевості до
місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у
зв’язку з оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів
місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
ІІІ. Напрями діяльності та заходи Програми
Видатки формуються за рахунок місцевих бюджетів, інших джерел, не
заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням,
виключно для реалізації мети та завдань Програми.
Відділ освіти Козелецької районної державної адміністрації здійснює
придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку
за кошти обласного та районних бюджетів, передбачивши відповідні видатки
при формуванні бюджетів у 2017- 2021 роках. Відділ освіти Козелецької
районної державної адміністрації комплектує кадровий склад водіїв, готує
приміщення для зберігання та технічного обслуговування автобусів.
З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, удосконалення
навчально-матеріальної
бази
навчальних
закладів,
забезпечення
висококваліфікованими кадрами, ефективного використання фінансових
ресурсів розробляються маршрути підвезення учнів з віддалених населених
пунктів до базових навчальних закладів. Кожен маршрут оснащується
транспортним засобом залежно від кількості дітей, які потребують підвезення.
Також,
передбачається
можливість
укладання
договорів
з
автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності про здійснення організованого підвезення, у тому числі підвезення
рейсовими автобусами.

ІV. Очікувані результати та ефективність виконання Програми

Виконання Програми дає можливість:
- придбати «шкільні» автобуси для поповнення та оновлення існуючого
парку «шкільних» автобусів;
- забезпечити у сільській місцевості стовідсоткове регулярне безоплатне
перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і
додому;
- створити рівні умови для здобуття якісної середньої освіти в сільській
місцевості;
- продовжити оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
- вирішувати відповідні проблеми освіти на більш високому рівні з
урахуванням
диференціації,
індивідуалізації
навчання,
організації
систематичного та якісного контролю за навчальними досягненнями учнів.

V. Обсяги, джерела фінансування та терміни виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься як за рахунок коштів
районного бюджету, так і за рахунок коштів державного та обласного бюджету
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
При формуванні районного бюджету обсяги фінансування заходів
Програми будуть визначатись виходячи з реальних можливостей бюджету та
можуть коригуватись в залежності від вартості транспортних одиниць на час їх
закупівель.
Прогнозований обсяг видатків , що планується залучити для реалізації
Програми в частині придбання транспортних засобів, за рахунок районного
бюджету, передбачається у сумі 3920 тис.грн з них:
2017 рік – 784 тис.грн.
2018 рік – 784 тис.грн.
2019 рік – 784 тис.грн.
2020 рік – 784 тис.грн.
2020 рік – 784 тис.грн.
Всього з районного бюджету 3920 тис.грн.
Органи місцевого самоврядування району самостійно визначають обсяг
коштів місцевих бюджетів, спрямованих на відповідні цілі.
Програма виконується в один етап, термін дії – 2017-2021 роки.
Відділ освіти Козелецької районної державної адміністрації, органи
місцевого самоврядування забезпечують придбання транспортних засобів на
умовах конкурсних торгів та передає їх безоплатно навчальним закладам.
VI. Ресурсне забезпечення Програми
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми
Обсяг ресурсів
усього, тис.грн.
районний бюджет
Державний, обласний бюджети
Інші джерела власних надходжень

Усього витрат на
виконання
Програми

2017-2021

5600
3920

5600
3920

1680
-

1680
-

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією
Козелецької районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури,
соціального захисту населення .
Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним
розпорядником коштів районного бюджету, що передбачаються на реалізацію
вищезазначених заходів, є відділ освіти Козелецької районної державної
адміністрації. Розпорядники коштів органів місцевого самоврядування
визначаються відповідними рішеннями про такі бюджети.
В.о.начальника відділу освіти
районної державної адміністрації

М.М.Іллюшин

Напрями діяльності та заходи
районної Програми "Шкільний автобус" на 2017-2021 роки
№
з/
п

Виконавці

Очікуваний результат

5
Відділ освіти
райдержадміністрації

10
Придбання 4 шкільних автобусів
для розвантаження існуючих
маршрутів та оновлення парку

2.

2
3
Придбання автобусів шляхом 1. Придбання автобусів для
проведення
конкурсних забезпечення регулярного
торгів
перевезення
учнів
і 2017 -2021
педагогічних працівників у
сільській місцевості
Здійснення
розподілу Перегляд
закріплення
за
транспорту відповідно до загальноосвітніми
2017-2021
потреба
в
організації навчальними
закладами
підвезення
територій обслуговування із
урахуванням
потреби
в
організації перевезення учнів та
педагогічних працівників тощо

Відділ освіти
райдержадміністрації

3.

Розроблення маршрутів

Відділ освіти
райдержадміністрації

Закріплення за
навчальними
закладами
територій обслуговування із
урахуванням
потреби
в
організації перевезення учнів
та педагогічних працівників;
закріплення маршрутів руху
«шкільних»
автобусів
за
навчальними закладами
Розроблення і затвердження
спеціалізованих маршрутів для
перевезення учнів і педагогічних
працівників

4.

Контроль за
дорожнього руху

Відділ освіти
райдержадміністрації,
Козелецький ВП
Ніжинського ВП
ГУНП в Чернігівській
області

1
1.

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу
(рік)
4

Розроблення і затвердження
спеціалізованих
2017 -2021
маршрутів для перевезення
учнів і педагогічних
працівників в межах освітнього
округу
безпекою Забезпечення
контролю
за
виконанням
Правил 2017- 2021
дорожнього руху під час
перевезення учнів

Безумовне дотримання Правил
дорожнього
руху
під
час
перевезення
учасників
навчально-виховного процесу

Забезпечення підвозу учнів
загальноосвітніх
2017-2021
навчальних закладів району до
місця проведення
спортивних
змагань,
предметних олімпіад, МАН
тощо
Укладання угод на підвіз Укладання
угод
на
дітей дошкільного віку
використання
шкільних 2017-2021
автобусів
для перевезення до місця
навчання та виховання
дітей дошкільного віку

Відділ освіти
райдержадміністрації

Забезпечення
підвезення
до
місць проведення
спортивних змагань, предметних
олімпіад, МАН

Відділ освіти
райдержадміністрації

Забезпечення
підвезення
до
навчальних
закладів
дітей
дошкільного віку

7.

Укладання
угод
із Збереження наявного парку
спеціалізованими
автобусів, підтримання його в 2017 -2021
автотранспортними
працездатному стані
підприємств
ами
для
проведення
необхідних ремонтних робіт
та
техобслуговування
автобусів

Відділ освіти
райдержадміністрації

Проведення
необхідних
ремонтних
робіт
та
техобслуговування
автобусів
спеціалізованими
автотранспортними
підприємствами

8.

В
межах
чинного
законодавства
введення
посади «інженер-механік» та
ставки медичного працівника
згідно
нормативів
для
посилення контролю перед
випуском
автобусу
на
маршрут

Відділ освіти
райдержадміністрації

Посилення
контролю
на
маршрутах руху «шкільних»
автобусів; дотримання чинного
законодавства з питань охорони
праці.

5.

6.

Підвезення учнів до місця
проведення
спортивних
змагань,
предметних олімпіад, МАН

Введення
посад «інженер- 2017-2021
механік» та ставки медичного
працівника
в
закладах,
підпорядкованому
відділу
освіти (в залежності від
нормативної
кількості
транспортних
одиниць
на
балансі)

