СХВАЛЕНО
розпорядження голови
Куликівської районної державної
адміністрації
від 15 грудня 2015 року № 452

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Куликівської районної ради
сьомого скликання
від 29 грудня 2015 року

ПРОГРАМА
«Шкільний автобус» у Куликівському районі
на 2016 - 2018 роки

смт Куликівка
2015 рік

Паспорт
Програми «Шкільний автобус» у Куликівському районі на 2016-2018 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва документа Постанова
Кабінету
Міністрів
органу виконавчої влади про України від 16.01.2003р. № 31 «Про
розроблення Програми
затвердження програми «Шкільний
автобус», Закон України «Про
освіту» (стаття 14), Закон України
«Про загальну середню освіту»
(стаття 21), Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
(стаття 43)

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний
Програми

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми

7.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, всього,
у тому числі:
2016 рік 2017 рік 2018 рік -

Відділ освіти Куликівської районної
державної адміністрації
виконавець Відділ освіти Куликівської районної
державної адміністрації

7.1. Кошти районного бюджету

Районна державна адміністрація,
відділ освіти районної державної
адміністрації, керівники навчальних
закладів Куликівського району,
підрозділ Національної поліції в
Куликівському раойні
2016-2018 рік

599,7 тис. грн.
199,9 тис. грн.
199,9 тис. грн.
199,9 тис. грн.
599,7 тис. грн.

1. Загальні положення
Програма «Шкільний автобус» у Куликівському районі на 2016-2018 роки
(далі Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16.01.2003 № 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус»
(із змінами та доповненнями), Указів Президента України від 30.09.2010
№ 926\2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні», від 20.12.2000 № 1356 «Про основні засади розвитку соціальної сфери
села», «Комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в
1999-2012 роках», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.1999 № 348, Державної цільової програми розвитку українського села,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158.
Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання й
додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного
законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну
освіту, цільового використання та належної експлуатації навчальними
закладами району наявного парку автобусів, придбаних у минулих роках за
відповідною державною та місцевою програмами.
Із метою раціонального використання автобусів керівництво навчальних
закладів повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму
навчально-виховного процесу.
2. Мета та завдання Програми
2.1. Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність
здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти.
2.2. Забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і
вчителів сільської місцевості до місць навчання (у першу чергу до опорних
шкіл), на роботу та в зворотному напрямку.
2.3. Забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її
участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіада, олімпіадах, фестивалях,
заходах районного рівня.
2.4. Забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в
нарадах, семінарах, інших заходах районного рівня.
2.5. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості.
3. Виконавці Програми та етапи її реалізації
- Куликівська районна державна адміністрація;
- відділ освіти Куликівської районної державної адміністрації;
- керівники навчальних закладів Куликівського району.

Видатки формуються за рахунок районного бюджету та інших джерел, не
заборонених законодавством, використовуються за цільовим призначенням
виключно для реалізації мети та завдань Програми.
Проект буде реалізовуватись протягом 2016-2018 років.
Організація підвозу учнів до шкіл у сільській місцевості Куликівського
району в 2015 році представлена в додатках 1, 2 до Програми.
4. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми протягом 2016-2018 років дасть можливість:
- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
- створити умови для забезпечення в сільській місцевості регулярного
безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання,
роботи й додому;
- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості.
5. Фінансування та контроль за виконанням Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідні роки та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Прогнозований обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації
завдань Програми протягом 2016-2018 років складає 599,7 тис.грн.
Контроль за виконанням Програми здійснюється щорічно районною
державною адміністрацією та періодично постійною комісією районної ради з
гуманітарних питань.
Начальник
відділу освіти райдержадміністрації

Л.П. Анюховська

Додаток 1
до Програми «Шкільний автобус» у
Куликівському районі на 2016-2018 роки
Організація підвозу учнів до шкіл у сільській місцевості Куликівського району в 2015 році

Район

За яким
закладом
закріплено

Середньодобовий
пробіг
(км)

Марка автобуса

Державний
номер

Рік випуску

Куликівський БАЗ-А079.13Ш

СВ3127АА

2012

Відділ освіти
Куликівської
РДА

117

Куликівський ПАЗ-32053-07

СВ2250АА

2007

Відділ освіти
Куликівської
РДА
Вересоцька
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Горбівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Орлівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів

114

Куликівський I-VAN-A07AI-II СВ2660АІ

2010

Куликівський А-075

СВ0896АА

2006

Куликівський ГАЗ-32213-414

СВ2684АІ

2008

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

99

72
128

Маршрут

Кількість учнів,
які підвозяться
станом на
01.09.2015

Куликівка-ПенязівкаЖуківка-ВересочДрімайлівка-БудищеКуликівка
Куликівка-ПенязівкаВ.Муравійка-ГорбовеАвдіївка-Ковчин-Куликівка
Вересоч-ХибалівкаКладьківка-Вересоч

39 учнів + 1
дошкільня

Горбове-Б.Муравіка-ВибліГорбове
Орлівка-ГрабівкаСмолянка-ДроздівкаОрлівка

27 учнів + 3
дошкільнят
49 учнів + 4
дошкільнят

53 учня + 5
дошкільнят
47

Л.П. Анюховська

Додаток 2
до Програми «Шкільний автобус» у
Куликівському районі на 2016-2018 роки
Підвіз учнів до шкіл Куликівського району
станом на 01.12.2015р.

№
п/п

Район

Потребують
підвозу, чол.

1

2

3

4

5

Підвозяться
за Програмою
«Шкільний
автобус»
(транспортні
одиниці)
6

1

Куликівський

215 учнів +
13 дошкільнят

228

-

5

Начальник
відділу освіти райдержадміністрації

Підвозяться,
Не
чол.
Підвозяться,
чол.

Іншими
автобусами

7

-

Л.П. Анюховська

