
ЛИМАНСЬКА

________________                                                                 

 

Про попередній розгляд проєкту

рішення міської ради  «

виконання Програми«Безпечне

перевезення дітей – шлях до

якісної освіти» за 2019 рік

         

            Попередньо розглянувши

Програми«Безпечне перевезення

керуючись статтею 52 Закону

виконавчий комітет міської

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Внести на розгляд

Програми«Безпечне

рік». 

2. Контроль за виконанням
голови Гамаюнову Ю

 

 

 

Міський голова                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

________________                                                                 №____________   

м. Лиман 

попередній розгляд проєкту 

міської ради  «Про 

Програми Безпечне 

шлях до 

а 2019 рік» 

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради

Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти

статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування

комітет міської ради 

на розгляд міської ради проєкт рішення

Програми Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

Гамаюнову Ю.М. 

голова                                                                               П Ф

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№____________    

міської ради «Про виконання 

якісної освіти» за 2019 рік», 

місцеве самоврядування в Україні», 

проєкт рішення «Про виконання 

шлях до якісної освіти» за 2019 

покласти на заступника міського 

                                                                               П.Ф. Цимідан 



 

 

ЛИМАНСЬКА

 

_____________                                                                                      

Про виконання Програми

«Безпечне перевезення дітей

шлях до якісної освіти» 

за 2019 рік 

 

 

        Заслухавши звіт начальника

міської ради Діденко Н.М

шлях до якісної освіти» 

ради  від 20.12.2018р. №

самоврядування в Україні

 

         В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт начальника управління

Діденко Н.М. про виконання

якісної освіти»  за  2019 рік

2. Визнати роботу управління

виконанню Програми «Безпечне

2019 рік задовільною. 

 

Міський голова П.Ф. Цимідан

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

_____________                                                                                      

м. Лиман 

 

виконання Програми 

перевезення дітей –  

якісної освіти»  

Заслухавши звіт начальника управління освіти, молоді та спорту

Діденко Н.М. про виконання Програми «Безпечне перевезення

якісної освіти» за 2019 рік,  затвердженого  рішенням Лиманської

р. № 2729, керуючись статтею 26 Закону України

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ачальника управління освіти, молоді та спорту  Лиманської

про виконання Програми «Безпечне перевезення

а  2019 рік (додається) прийняти до відома. 

роботу управління освіти,молоді та спорту Лиманської

Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до

голова П Ф Цимідан 

 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_____________                                                                                      №__________ 

молоді та спорту  Лиманської 

Безпечне перевезення дітей – 

рішенням Лиманської міської 

Закону України «Про місцеве 

спорту Лиманської міської ради 

перевезення дітей – шлях до 

спорту Лиманської міської ради по 

шлях до якісної освіти»  за  

 

 

 

 

 

 



 

Міськомуголові 

Цимідану П.Ф. 

 

ЗВІТ 

про виконання Програми 

«Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти»  за  2019 рік 

 

Програма «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти» за 2019 рік,  

затверджена  рішенням Лиманської міської ради  від 20.12.2018р. №2729,для перевезення 

учнів та педагогічних працівників  до закладів загальної середньої  освіти та у зворотному 

напрямку за 11 маршрутами. 

- Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – с. Щурове – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 15 

учнів;  

- Лиман АС – с. Брусівка – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 18 учнів; 

 - Лиман АС – с. Діброва – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 26 учнів; 

 - Лиман АС – НВК І-ІІ ступенів №1 с. Ставки – с. Колодязі – Лиманська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 – 51 учень;  

- Лиман АС – Дробишевська ЗОШ І-ІІІ ступенів – Рубцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 91 

учень; 

 - Лиман АС – Закітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів – Ямпільський НВК І-ІІІ ступенів – 125 

учнів; 

 - Лиман АС –Рідкодубівський НВК І-ІІ ступенів – НВК І-ІІIступенів с-ща Нове – 39 учнів; 

 - Лиман АС – Шандриголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 43 учні; 

 - Лиман АС – Ярівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 56 учнів;  

- с. Зарічне, вул. Червона – Торський НВК І-ІІІ ступенів – 94 учні; 

 - Лиман АС – Дробишевська ЗОШ І-ІІІ ступенів (на час проведення капітального ремонту 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5) – 293 учні.  

Загальна кількість учнів, які були  охоплені підвозом, склала  851 особа та 95 

педпрацівників. Технічне обслуговування шкільних автобусів та медичний огляд водіїв 

покладено на КП «Лиманська СЕЗ».  

Відповідно до рішення виконкому Лиманської міської ради від 29.08.2017 року № 

296 «Про тимчасову організацію навчально-виховного процесу для учнів 1-10 класів 

Лиманської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 5 на базі Дробишевської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» було організовано перевезення  293 учнів та 30 педагогічних працівників  у 

зв’язку з проведенням капітального ремонту навчального закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5. 

         Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів  місцевого  бюджету. 

Обсяг фінансування Програми здійснювався на протязі року у межах видатків, 

затверджених місцевим   бюджетом  та склав 4 024488 грн . 

Виконання Програми дало можливість: 

- створити належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти; 

- забезпечити відповідний рівень якості освіти для населення Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 

- забезпечити перевезення 100% учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів до місць навчання, роботи і у зворотному напрямку. 

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради щоденно здійснює   

контроль за   організованим підвозом учнів та вчителів шкільними автобусами до  

загальноосвітніх  навчальних закладів та у зворотному напрямку.  

 

 

 Начальник управління                                   Н.М. Діденко 


