МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 383

Про затвердження районної цільової програми
“Шкільний автобус” на 2020-2021 роки
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши матеріали подані Маловисківською районною державною
адміністрацією та враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з
питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання
та протидії корупції і з соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року №
358/127/44,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову програму “Шкільний автобус» на 2020-2021 роки (далі Програма) (додається).
2. Районній державній адміністрації здійснити організаційні заходи з реалізації
Програми та передбачити видатки на фінансування її заходів у межах асигнувань по відділу
освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з
соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С. Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року № 383

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Шкільний автобус» на 2020-2021 роки
І. Загальні положення
Районна цільова програма «Шкільний автобус» на 2020-2021 роки (далі - Програма)
розроблена відповідно до статті статей 13, 56 Закону України “Про освіту”, статей 25, 27
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про дошкільну
освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, із урахуванням рішень
обласної ради від 27 січня 2015 року № 716 “Про Стратегію розвитку Кіровоградської області
на період до 2020 року”, від 10 березня 2017 року № 238 “Про План заходів на 2018- 2020 роки
із реалізації Стратегії - 2020”.
У Програмі враховані основні положення, завдання і напрямки, що визначені:
статтею 13 та статтею 56 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України "Про
загальну середню освіту", статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 20 Закону України «Про позашкільну освіту», Державною цільовою
соціальною програмою «Шкільний автобус», затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2003 року № 31 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9
червня 2011 року № 614 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16
січня 2003 року № 31»), рішенням обласної ради від 27 січня 2015 року № 716 “Про Стратегію
розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року”, від 10 березня 2017 року № 238
“Про План заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії - 2020”.
Районна програма спрямована на організацію регулярного безоплатного підвезення до
місць навчання і додому учнів, дітей ЗДО та педагогічних працівників, які проживають на
відстані понад 3 кілометри від закладів освіти та організації підвезення учнів на олімпіади,
спортивні змагання, конкурси, фестивалі та організацію підвезення педагогічних працівників
на різні форми методичної роботи: фестивалі, конкурси, конференції, творчі зустрічі тощо.
Належна організація підвезення дітей, які проживають за межею пішохідної
доступності, до закладів освіти сприятиме проведенню оптимізації мережі закладів загальної
середньої освіти, створенню освітніх округів, створенню умов для безпеки дітей, збереження
їх здоров’я, доступності, якості освіти, а також ефективному використанню бюджетних
коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, розширить можливості для гурткової
та позакласної роботи.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
районна цільова програма

У зв’язку з оптимізацією мережі закладів загальної середньої освіти у сільській
місцевості та створенням освітніх округів у районі гостро стоїть питання забезпечення рівного
доступу учнів, які проживають у сільській місцевості, до якісної освіти.

Проблемою розвитку загальної середньої освіти району є організація рівного доступу
учнів до здобуття якісних знань, утримання та належного функціонування закладів освіти з
малою наповнюваністю класів. Зростають витрати на утримання закладів загальної середньої
освіти.
Для вирішення 100% підвезення учнів, дітей ЗДО та педагогічних працівників до
закладів освіти району необхідно 12 шкільних автобусів, та оновлення парку шкільних
автобусів в зв’язку з довгим періодом експлуатації, що становить: 15 років -Хмелівське НВО
БАЗ АО79.21, 2004 року випуску; 14 років – КЗ «Злинський ліцей» БАЗ А079.03, 2005 р.
випуску; 11 років – Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст. ПАЗ 32054-07, 2008 р. випуску, Якимівський
НВК ПАЗ 32053, 2008 р. випуску, Мануйлівський НВК ПАЗ 32053, 2008 р. випуску та
Лозуватська ЗШ І-ІІ ст., ПАЗ 4234, 2008 р. випуску.
Підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості,
до закладів загальної середньої освіти та у зворотному напрямку, здійснюється 12 автобусами.
Станом на 01 cічня 2020 року у закладах загальної середньої освіти Маловисківського
району навчається 1639 учнів, із них потребує підвезення 472 учні, що становить 28,7%.
Із числа педагогічних працівників потребують підвезення 56 осіб, що становить 20,4
%.
ІІІ. Мета районної програми
Метою програми є:
-організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних
працівників дошкільних і закладів загальної середньої 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 профільного навчання учнів старшої школи.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела
фінансування, строки та етапи виконання програми
1. Досягнення мети буде забезпечено шляхом:
-переобладнання та закупівлі автобусів, які відповідають технічним вимогам ДСТУ
7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів»;
-раціонального використання наявних автобусів шляхом коригування розкладу уроків
та режиму освітнього процесу;
-перегляду закріплених за закладами загальної середньої освіти територій
обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних
працівників у сільській місцевості;
-розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів для
перевезення учнів та педагогічних працівників;
-здійснення розподілу транспортних засобів між закладами освіти відповідно до
потреб;
-вирішення питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання
програми;
-передбачення щороку, під час формування проектів місцевих бюджетів, видатків,
пов’язаних із забезпеченням регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і
додому учнів та педагогічних;
VI.

-закупівлі автобусів для організації підвезення учнів та педагогічних працівників
відповідно до вимог чинного законодавства.
2. Реалізація завдань та заходів районної програми буде здійснюватися за рахунок
коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів
районної програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається у сумі 3350,0
тис. грн. (додаток 1-3), із них:
Кошти місцевого бюджету району:
2020 рік – 1610,0 тис. грн.
2021 рік – 1740,0 тис. грн.
Районна цільова програма «Шкільний автобус» на 2020-2021 роки розрахована на
період до 31.12.2021 року (Додаток 1-5).
V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
1. Основними (пріоритетними) завданнями районної програми є: забезпечення
регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому дітей дошкільного
віку, учнів та педагогічних працівників;
забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної
освіти;
оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості;
Заходи щодо реалізації районної програми наведені у додатку 3.
2. Результативні показники:
Виконання районної програми до 31.12.2021 року дасть можливість: щороку
підвищувати відсоток підвезення шкільними автобусами кількість (до 10%) учнів та
педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості;
забезпечувати соціальний захист учасників освітнього процесу;
припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у
забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
створити оптимальну мережу закладів загальної середньої освіти 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 загальної середньої освіти та
початкової допрофесійної підготовки.
Результативні показники виконання заходів програми наведені у додатку 3 .
VI.Координація та контроль за ходом виконання програми
Контроль за виконанням районної цільової програми «Шкільний автобус» на
2020-2021 роки здійснюється районною державною адміністрацією та відділом освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненнями показників
районної програми будуть:
розпорядження голови районної державної адміністрації;
обговорення стану та проблем реалізації районної програми на засіданнях колегії

районної державної адміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій
місцевих рад (щороку);
постійне проведення моніторингу, здійснення щороку аналізу виконання районної
програми, вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети районної програми, та
надання узагальненої інформації про хід реалізації районної програми керівництву районної
державної адміністрації та районної ради.
Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, яка пов’язана з
виконанням районної програми, здійснює відділ освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
Щорічно до 1 вересня відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,
як головний розробник районної програми, надає постійній комісії з питань бюджету
власності та інвестиційної діяльності інформацію про виконання даної програми.
VII.Очікувані результати виконання програми
Виконання районної програми дасть можливість:
забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу, припинити негативні
процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності
сільського населення;
створити оптимальну мережу закладів загальної середньої освіти у сільській
місцевості;
створити у сільській місцевості належні умови для забезпечення безкоштовного
підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.
VIII.Фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та з інших
джерел не заборонених чинним законодавством.
_______________________________________________________

ПАСПОРТ
районної програми
«Шкільний автобус на 2020-2021 роки»
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
8.1.
9.

10.

11.

Програма затверджена:
рішенням районної ради
Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми
Розробник програми
Співрозробники програми
Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми
Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми
(для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
програми

Додаток 1
до Програми

Рішення Маловисківської районної ради
від 13 грудня 2019 року №383
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
від 01.10.2019 р. №233-р « Про
розроблення районної цільової програми
«Шкільний автобус» на 2020-2021 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Районна державна адміністрація, відділ
освіти, молоді та спорту Маловисківської
РДА, керівники закладів освіти району
2020-2021 роки
2020-2021 роки

3 350 000,00

0,00
0,00
1 150 000,00
2 200 000,00
--Районний бюджет, сільські бюджети

______________________________________________

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення районної цільової програми
Шкільний автобусна на 2020-2021 роки»
(назва програми)
Усього витрат на виконання програми
Обсяг коштів,

який пропонується залучити на
виконання програми
1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет

І

2020рік
2

2021рік
3

1 610,00

1740,00

20__ рік
4

Загальний обсяг,
тис. грн.
5
3 350,00

--------

обласний бюджет
560,00

590,00

--------1150,00

сільські бюджети

1050,00

1150,00

2 200,00

кошти не бюджетних джерел

_______

_______

районний бюджет

_______

--------

Примітка:
1. У випадку, якщо програма виконується в один етап графи 5,6 не заповнюються.
2. Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми, визначених у графі
7 додатка 4 до Порядку.

Додаток 3
до Програми
Показники продукту районної програми „Шкільний автобус ”
з/
п

Назва
показника

Од.
Вихідні
дані на
вимір
початок дії
у
програм
и

2020 р
К-сть

2021 р

Сума, тис.
гри.

К-сть

Усього за період дії програми

Сума, тис.
грн.

К-сть

Сума, тис. грн.

Показники продукту
Збільшення кількості
учнів, які будуть
підвозитись до
навчальних закладів
і
б
Кількість
автобусів,
задіяних для підвозу
учасників
2.
навчально-виховного
процесу
Охоплення підвозом
учнів, які проживають за
межею пішохідної
доступності і потребують
регулярного підвозу до
шкіл району
Забезпечення шкільних
автобусів
паливно-мастильними
матеріалами та
запасними частинами
Залучення дітей
шкільного віку до
навчально-виховного
процесу в освітніх
закладах району
1.

осіб

472

472

131,7

451

231,7

490

363,4

шт.

12

12

0,0

12

0,0

12

0,0

%

100

100

-

100

-

100

-

%

90

95

60,00

100

60,00

100

120,00

%

100

100

-

100

-

100

-

_________________________________________________________________

Додаток 4
до Програми
Напрямки реалізації та заходи районної програми «Шкільний автобус»
Виконавці
№ Назва напрямку реалізації Перелік заходів Програми
Термін
Джерела
з/
(пріоритетні
фінансу
виконання
п
завдання)
вання
заходу
3
4
1
2
1. Забезпечення регулярного Утримання в належному До 2021року
безоплатного підвезення стані відповідних місць для
до місць навчання і
розміщення шкільних
додому дітей дошкільного автобусів (особливо у
віку, учнів та педагогічних зимовий період)
працівників
Передбачення у місцевих До 2021 року
бюджетах кошти на ремонт
та утримання автобусів

5
Районна державна
адміністрація, відділ
освіти, молоді та
спорту, сільські ради

Передбачення у місцевих До 2021року
бюджетах кошти на
придбання дизельного
пального та бензину для
здійснення підвозу

Районна державна
адміністрація, відділ
освіти, молоді та
спорту, сільські ради

2.

Забезпечення реалізації
прав громадян на
доступність і
безоплатність здобуття
якісної освіти

Перегляд закріплення за
закладами освіти
територій
обслуговування з
урахуванням потреби в
організації перевезення
учнів та педагогічних
працівників у сільській
місцевості

До
2021року

Районна державна
адміністрація, відділ
освіти, молоді та
спорту, сільські ради

Районна державна
адміністрація, відділ
освіти, молоді та
спорту

6
Не потребує
фінансуван
ня

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
7

Очікуваний
результат

8
Створення у
сільській
місцевості
належних умов
для
2020 р. – 560,00 тис. забезпечення
Кошти
безкоштовного
місцевих грн.
підвезення до
бюджетів
2021р. – 590,0 тис. місць навчання
грн.
і додому учнів
2020 р. – 1050,0 тис. та
Кошти
педагогічних
місцевих грн.
працівників.
2021р.
–
1150,0
тис.
бюджетів
Забезпечення
грн.
реалізації прав
громадян на
здобуття
Не
Забезпечення
потребує
соціального
фінансува
захисту
ння
учасників
навчальновиховного
процесу,
припинення
негативних
процесів у
соціальній
сфері села

До 2021 року Районна державна
Не потребує
адміністрація, відділ
фінансуван
освіти, молоді та спорту ня

3

Оптимізація мережі
загальноосвітніх
навчальних закладів у
сільській місцевості

Розроблення і
затвердження
спеціалізованих
транспортних маршрутів
для перевезення учнів та
педагогічних працівників
дошкільних і закладів
освіти до закладів освіти і
опорних шкіл освітніх
округів
Здійснення розподілу
До 2021 року Відділ освіти, молоді та Не потребує
транспортних засобів між
спорту
фінансуван
закладами освіти
ня
відповідно до потреби
Вирішення питання
Районна державна
До 2021
Не
матеріально-технічного
адміністрація, відділ
року
потребує
та кадрового
освіти, молоді та
фінансува
забезпечення виконання
спорту, сільські ради ння
програми
Раціональне
використання наявних
автобусів шляхом
коригування розкладу
уроків та режиму
освітнього процесу
Разом :

До 2021
року

Відділ освіти, молоді
та спорту

Створення
оптимальної
мережі в
закладах
загальної
середньої
освіти

Не
потребує
фінансува
ння

_____________________________________________________________

2020 р. – 1610,0
тис. грн.
2021 р. – 1740,0
тис. грн.

Додаток 5
до Програми

Перелік маршрутів підвезення учнів до закладів освіти району
Назва навчальних Назва населених пунктів, із
закладів, з яких
яких буде здійснено
планується
підвезення
підвезення учнів до
опорних шкіл
Якимівський НВК

Копанська філія
Хмелівського НВО
Хмелівське НВО

Лозуватська ЗШ
І-ІІ ст.

Маршрут підвезення

Протя
жність
маршр
уту
(км)

Наявн Балансоутрим
Вказати
Потреба у
ість
увач автобуса
марку
придбанні
автоб
автобуса, автобусів,
уса
рік випуску здійсненн
(од)
я
підвезенн
я
1
Якимівський
ПАЗ
НВК
32053,
2008р.

с.Якимівка, с.Андріївка,
с.Дорофіївка,
с.Новостанівка,
с.Миропіль,
с.Нововознесенка
с.Копанки с.Хутори,
с.Гаївка

Якимівка, Андріївка, Дорофіївка,
Якимівка, Новостанівка,
Миропіль, Якимівка,
Нововознесенка, Якимівка

56

с.Копанки, с.Гаївка,
с.Копанки, с.Хутори,
с.Копанки

46

1

с.Хмельове,
с.Новопетрівка
с.Новогригорівкас.

с.Хмельове, с.Новопетрівка
с.Новогригорівка, с.Хмельове,
с.Новогригорівка, с.Хмельове

47

2

с.Хмельове,
с.Калаколове, с.Червона
Поляна, с.Миролюбівка
с.Лозуватка,
м.Мала Виска, с.Димино

с.Хмельове, с.Миролюбівка,
с.Червона Поляна с.Калаколове,
с.Хмельове
с.Лозуватка, м.Мала Виска,
с.Лозуватка, с.Димино,
с.Лозуватка

72

1

Хмелівське
НВО

60

1

Лозуватська
ЗШ І-ІІ ст.

Копанська
філія
Хмелівського
НВО
Хмелівське
НВО

БАЗ
А079.13ш,
2012р.

-

БАЗ
А079.13ш,
2011р
БАЗ
А079.21
2004р.
АТАМАН
D-093S2,
2019р.
ПАЗ 4234,
2008р.

-

-

-

Плетеноташлицька
ЗШ І-ІІІ ст.

с.ПлетенийТашлик,
с.Олександрівка,
хут.Шевченка,
с.Первомайськ,

Оникіївська ЗШ
І-ІІІ ст.

с.Оникієве,
с.Новокрасне,
с.Новомихайлівка
с.Вишневе
с.Пасічне

Великовисківська
ЗШ І-ІІІ ст.

с.Велика Виска

Мануйлівський
НВК

КЗ «Злинський
ліцей»

с.Плетений Ташлик,
с.Олександрівка
вул. Молодіжна,
с.Плетений Ташлик,
вул. Шевченка,
с.Плетений Ташлик,
хут.Шевченка, с.Первомайськ,
с.Плетений Ташлик,
с.Первомайськ,
с.Плетений Ташлик
с.Оникієве, с.Пасічне, с.Оникієве,
с.Вишневе, с.Оникієве,
с.Новомихайлівка, с.Оникієве
с.Новокрасне, с.Оникієве

Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст.,
вул.Успішна, Великовисківська
ЗШ І-ІІІ ст., вул.Південна,
Великовисківська ЗШ І-ІІІ ст.
вул.Вигонна. Великовисківська
ЗШ І-ІІІ ст.
м.Мала Виска,
м.Мала Виска,
с.Мануйлівка, с.Лутківка
с.Мануйлівка,
с.Лутківка,
с.Мануйлівка,
м.Мала Виска
с. Злинка
КЗ «Злинський ліцей»,
вул.Преображенська, вул.Сонячна,
Філія КЗ «Злинський ліцей»,
КЗ «Злинський ліцей»

119

1

Плетеноташл
ицька ЗШ І-ІІІ
ст.

ХАЗ
3250.11,
2010р.

-

86

1

Оникіївська
ЗШ І-ІІІ ст.

АС-Р
32053-07
«Мрія»,
2013р

-

52

1

Великовисків
ська ЗШ І-ІІІ
ст.

ПАЗ
32054-07,
2008р.

-

37

2

Мануйлівськи
й НВК

-

38

1

КЗ
«Злинський
ліцей»

АТАМАН
D-093S2,
2019р.
ПАЗ 32053,
2008р.
БАЗ
А079.03,
2005р.

_________________________________________________

-

