
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                                                       №7/58-2728

м. Лиман

Про затвердження Програми

«Організація перевезення

педагогічних працівників в

закладах загальної середньої

освіти на території Лиманської

об’єднаної територіальної

громади (компенсаційні виплати

на пільговий проїзд) на 2019 рік»

З метою створення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади

належних  умов  для  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти  та  забезпечення

регулярного  безоплатного  підвезення  до  місця  роботи  і  зворотно  педагогічних

працівників, керуючись пунктом 2 статті 56 Закону України «Про освіту», статтею 91

Бюджетного  кодексу  України,  статтею  26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  «Організація  перевезення  педагогічних  працівників  в

закладах  загальної  середньої  освіти  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади (компенсаційні виплати на пільговий проїзд) на 2019

рік» (додається).

2. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  передбачити  кошти  на

фінансування Програми «Організація перевезення педагогічних працівників в

закладах  загальної  середньої  освіти  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади (компенсаційні виплати на пільговий проїзд) на 2019

рік».

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з

питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,  у справах

молоді  та  соціального  захисту  населення  (Демидова),  постійну  комісію  з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та заступника

міського голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова                                                                                   П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Лиманської

 міської ради

_____________ № _________

Програма

 «Організація перевезення педагогічних працівників в закладах загальної середньої

освіти на території Лиманської об’єднаної територіальної громади (компенсаційні

виплати на пільговий проїзд) на 2019 рік»

Мета Програми

Метою Програми є:

-  виконання  вимог  законодавства  щодо  забезпечення  на  території  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади  регулярного  безоплатного  підвезення  до  місця

навчання і додому учнів та педагогічних працівників;

- підвищення рівня життя населення Лиманської ОТГ;

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників закладів

загальної середньої освіти.

                                                        Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

-  забезпечення  прав  громадян  на  доступність  і  безоплатність  здобуття  загальної

середньої освіти;

- оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості;

- забезпечення на території Лиманської ОТГ регулярного безоплатного перевезення

педагогічних працівників до місць викладання і додому.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання 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 на території Лиманської ОТГ належні умови для здобуття повної загальної

середньої освіти.

Фінансування Програми

Фінансування  заходів,  визначених  Програмою,  здійснюється  відповідно  до

законодавства за рахунок бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади .



Загальний  обсяг  фінансування  Програми  складає  на   2019  рік  –  180  200  грн.

Програма  «Організація  перевезення  педагогічних  працівників  в  закладах  загальної

середньої  освіти  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

(компенсаційні виплати за пільговий проїзд) на 2019 рік» розроблена на виконання

вимог п. 2 ст. 56, п.2 ст. 66 Закону України «Про освіту».

Вартість проїзду між населеними пунктами на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади

Маршр
ут

Вартість проїзду
(к-ть  вчителів),
грн.

Загальна сума
(грн.)
на добу

м. Лиман-с. Ярова 1х24,0=24,0 24,0

с. Ярова- м. Лиман 1х24,0=24,0 24,0

м. Лиман – смт. Дробишево 1 х 13,0 = 13,0 13,0

смт. Дробишево –м. Лиман 1 х 13,0 = 13,0 13,0

смт. Ямпіль – м. Лиман 1 х 20,0 = 20,0 20,0

м. Лиман – смт. Ямпіль 1 х 20,0 = 20,0 20,0

с. Закітне – м. Лиман 1 х 28,0 = 28,0 28,0

м. Лиман  -     с. Закітне 1 х 28,0 = 28,0 28,0

м. Лиман – смт. Зарічне 1 х 10,0 = 10,0 10,0

смт. Зарічне – м. Лиман 1 х 10,0 = 10,0 10,0

с. Торське – смт. Зарічне 1 х 5,0 = 5,0 5,0

сел. Зарічне – с. Торське 1 х 5,0 = 5,0 5,0

м. Лиман – с. Терни 1 х 22,0 = 22,0 22,0

с. Терни – м. Лиман 1 х 22,0 = 22,0 22,0

смт. Зарічне – с. Терни 1 х 10,0 = 10,0 10,0

с. Терни – смт. Зарічне 1 х 10,0 = 10,0 10,0

с. Ямполівка – с. Терни 1 х 5,0 = 5,0 5,0

С. Терни - Ямполівка 1 х 5,0 = 5,0 5,0

смт. Дробишево – м. Лиман 1х10.0=10.0 10.0

м. Лиман – смт. Дробишево 1х10,0=10,0 10,0

  смт. Ямпіль – м. Лиман  1х10,0=10,0  10,0

  м. Лиман – смт. Ямпіль  1х10,0=10,0  10,0

с. Шандриголово – с. Новоселівка 1х10,0=10,0 10,0

с. Новоселівка – с. Шандриголово 1х10,0=10,0 10,0

смт. Ярова – с. Новоселівка 1х7,0=7,0 7,0

с. Новоселівка – смт. Ярова 1х7,0=7,0 7,0

смт. Зарічне – м. Лиман 1х10,0=10,0 10,0

м. Лиман – смт. Зарічне 1х10,0=10,0 10,0

смт. Дробишево – м. Лиман 1х10,0=10,0 10,0

м. Лиман – смт. Дробишево 1х10,0=10,0 10,0

с. Брусіно – м. Лиман 1х10,0=10,0 10,0

м. Лиман- с. Брусіно 1х10,0=10,0 10,0



м. Лиман – с. Торське 1х14,0=14,0 14,0

с. Шандриголово – м. Лиман 1х16,0=16,0 16,0

м.  Лиман  –  с.  Шандриголово

(міжрайонний автобус)

1х25,0=25,0 25,0

с. Рубці – с. Коровій Яр 1х8,0=8,0 8,0

с. Коровій Яр - с. Лозове 1х10,0=10,0 10,0

с. Лозове – с. Коровій Яр 1х10,0=10,0 10,0

с. Коровій Яр – с. Лозове 1х10,0=10,0 10,0

м. Лиман – с. Шандриголово 1х16,0=16,0 16,0

с. Шандриголово – м. Лиман 1х16,0=16,0 16,0

Розроблено управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

Начальник управління освіти, молоді та спорту  

Лиманської міської ради                                                                     Н.М. Діденко

Секретар міської ради                                                                         Т.Ю. Каракуц


