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Загальна частина
Кожен новий навчальний рік розпочинається з кадрової проблеми, основа
якої - забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами сільських
шкіл. Причиною ситуації є «старіння» педагогічних кадрів внаслідок
небажання молоді жити і працювати постійно в селі, зменшення педагогічного
навантаження.
Одним із реальних шляхів вирішення даної проблеми є поповнення
педагогічних колективів вчителями з міста та інших сіл району. Більшість з
них мають сім'ї і постійне місце проживання. До місця роботи вони
доїжджають різними видами транспорту.
Програму розроблено відповідно до статті 14 Закону України «Про
освіту», Указу Президента України від 20.12.2000 року «Про основні засади
розвитку соціальної сфери села», Указу Президента України «Про
першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села» від
15.07.2002 року.
Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є забезпечення прав, встановлених законодавством,
педагогічним працівникам, які працюють в сільській місцевості та
стимулювання до працевлаштування в сільській місцевості.
Цю мету передбачається досягти шляхом вирішення таких основних
завдань:
- підвезення за маршрутом «Шкільний автобус»;
- компенсація вартості проїзду громадським транспортом.
Програму розроблено на період до 2018 року. Відділу освіти
Куликівської райдержадміністрації необхідно щорічно у червні проводити
аналіз дієвості Програми у попередньому навчальному році та можливе
корегування на наступний навчальний рік.
Фінансове і ресурсне забезпечення Програми
Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах
асигнувань, передбачених районним бюджетом та з інших джерел, не
заборонених законодавством. Розмір фінансування встановлюється в
залежності від кількості педагогічних працівників, які працюють і доїжджають
у відповідному навчальному році в сільські школи району та тарифів на проїзд
(із урахуванням їх можливого підвищення), можливостей районного бюджету.
Відділ освіти районної державної адміністрації, щороку передбачає у
бюджеті кошти на потреби фінансування виконання основних завдань і
заходів Програми.
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Таблиця 1.
Видатки, що фінансуватимуться з районного бюджету на виконання
Програми підвезення вчителів, які працюють у сільській місцевості,
до місць роботи на 2016-2018 роки на території Куликівського району

1

Компенсація
вартості проїзду
громадським
транспортом.

2016 2018 рр.

Відділ
Районний
освіти
бюджет
Куликівської
РДА

65

70

70

205

2

Підвезення за
маршрутом
«Шкільний
автобус».

2016 2018 рр.

Відділ
освіти
Куликівської
РДА

---

---

---

---

Очікувані результати виконання Програми
Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
- якість надання освітніх послуг школярам;
- забезпечення робочими місцями випускників педагогічних ВНЗ та не
працевлаштованих фахівців;
- забезпечення прав, встановлених законодавством, педагогічним
працівникам, які працюють в сільській місцевості;
- забезпечення педагогічними кадрами сільських шкіл.
Організація та виконання Програми
Виконавцем Програми є відділ освіти Куликівської райдержадміністрації.
Директорам сільських шкіл району до 1 вересня подавати списки вчителів,
які доїжджають до місця роботи із зазначенням місця проживання та днів
тижня, у які відповідно розкладу занять працює вчитель. У цей же термін
вчитель подає довідку з місця проживання.

Таблиця 2
Підвезення вчителів, які працюють у сільській місцевості, до місць
роботи на 2016-2018 роки на території Куликівського району (чол.)
Доїзд вчителів
Доїжджають
«шкільним» автобусом

2016
36

2017
36

2018
40

Доїжджають рейсовим
автобусом чи потягом

25

23

20

Доїжджають власним
транспортом

--

---

Всього

61

59

--60

Педагогічним працівникам, місце роботи яких знаходиться в зоні руху
маршруту «Шкільний автобус», безкоштовно надається право проїзду по
зазначеному маршруту.
Педагогічним працівникам, які доїжджають рейсовими автобусами,
компенсуються фактичні витрати по пред’явленню проїзних квитків.
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