
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

19.12.2019                                                                                           №7/73-4504

м. Лиман

Про затвердження Програми 
«Безпечне перевезення дітей – шлях
до якісної  освіти» на 2020 рік

Із  метою  виконання  вимог  законодавства  щодо  організації  безпечного,
регулярного і безоплатного перевезення учнів вихованців та педагогічних працівників
закладів  загальної  середньої  освіти  до  місць  навчання,  роботи  та  в  зворотному
напрямку; створення належних умов для здобуття учнями повної загальної середньої
освіти та на виконання Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус»
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31, керуючись
ч. 2 статті 66, п.2 стаття 56, ч. 6 статті 78 Закону України «Про освіту», статтею 21
Закону України  «Про загальну  середню освіту»,  статтею 26  Закону України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

        В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти» на
2020 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню Лиманської  міської  ради (Пилипенко)  передбачити
кошти  на  фінансування  Програми  «Безпечне  перевезення  дітей  –  шлях  до
якісної освіти» при формуванні бюджету Лиманської об’єднаної територіальної
громади на 2020  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 «БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ – ШЛЯХ 
ДО ЯКІСНОЇ  ОСВІТИ» на 2020 рік

І. Загальна частина

Велику  роль  для  забезпечення  рівного  доступу  учнів  до  якісної  загальної
середньої  освіти  відіграє  налагодження  регулярного  безпечного  та  безкоштовного
підвезення  учнів,  вихованців  та  педагогічних  працівників  до  закладів  загальної
середньої освіти та у зворотному напрямку. Відповідно п. 2 ст. 56 Закону України
«Про освіту»,  статті  21 Закону України «Про загальну середню освіту»,  постанови
КМУ  від  16.01.2003  №  31  «Про  затвердження  Державної  цільової  соціальної
програми  "Шкільний  автобус"»  передбачено  регулярне  і  безоплатне  перевезення
учнів, вихованців  та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до
місць навчання, роботи і додому.

На  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  знаходяться  21
заклад  загальної  середньої  освіти.  Підвезення  учнів,вихованців  та  педагогічних
працівників здійснюється за 13 маршрутами згідно паспортів підвезення, а саме:
 - Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – с. Щурове – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
– 14 учнів;
 - Лиман АС – с. Брусівка – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 19 учнів;
 - Лиман АС – с. Діброва – Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 30 учнів;
 - Лиман АС – НВК І-ІІ ступенів №1 с. Ставки – с. Колодязі – Лиманська ЗОШ  
    І-ІІІ №2 – 40 учнів;
 - Лиман АС – Дробишевська ЗОШ І-ІІІ ступенів – Рубцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -46
учнів;
 - Лиман АС – Закітнянська ЗОШ І-ІІ ступенів – Ямпільський НВК І-ІІІ ступенів   
    – 38 учнів;
 - Лиман АС – Рідкодубівський НВК І-ІІ ступенів – НВК І-ІІ ступенів с-ща Нове 
    – 49 учнів;
 - Лиман АС – Шандриголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 43 учня;
 - Лиман АС – Ярівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 72 учня;
 - с. Зарічне, вул. Червона – Торський НВК І-ІІІ ступенів – 108 учнів;
  - Лиман СЄЗ – Зарічненська  ЗОШ І-ІІІ ступенів – 81 учень;
  -  Лиман АС  – Ямпільський НВК І-ІІІ ступенів   – 98 учнів;
   - Лиман АС  – Рубцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -62  учня.

Загальна кількість учнів, для яких організовано підвезення, складає 700 учнів та 67
педагогічних працівників. 

 Відповідно до рішення  міської ради від 27.11.2017 року № 7/38-1742 ««Про
прийняття до комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади
шкільних автобусів»»  та рішення міської  ради від 22.12.2017р. № 7/40-1782 «Про



прийняття до комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади
шкільних  автобусів»,   шкільні  автобуси  були  передані  на  баланс  КП  «Лиманська
СЕЗ».  

Відповідальність за технічне обслуговування шкільних автобусів та медичний
огляд водіїв покладається на КП «Лиманська СЕЗ».
 

II. Мета
Метою Програми є:
 -  виконання  вимог  законодавства  щодо  організації  безпечного,  регулярного  і
безоплатного  перевезення  учнів,  вихованців  та  педагогічних  працівників
загальноосвітніх  навчальних  закладів  до  місць  навчання,  роботи  і  у  зворотному
напрямку (далі – перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників в Лиманській
ОТГ);
 -  забезпечення  реалізації  прав  громадян  на  доступність  і  безоплатність  здобуття
загальної середньої освіти.

ІІІ. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
 - створити належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;
 - забезпечити відповідний рівень якості освіти для населення сільської місцевості;
 - забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу. 

ІV. Фінансування
Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  бюджету  Лиманської
об’єднаної  територіальної  громади.  Обсяг  фінансування  Програми  уточнюється
щороку  під  час  затвердження  місцевого  бюджету  на  відповідний  рік  у  межах
видатків, передбачених головному розпоряднику коштів відповідальним за виконання
завдань і заходів Програми.

 V. Завдання і заходи з виконання Програми 
Значення 
показника

Найменуван
ня 
показника

Найменуван
ня заходу

Відповідальн
ий за 
виконання

Джерела 
фінансуван
ня

Прогнозова
ний обсяг 
фінансових
ресурсів 
для 
виконання 
заходів 
(грн.)

 Кількість 700 учнів  та
67 
педпрацівни
ків. 

Забезпеченн
я 
безкоштовно
го 
перевезення 
учнів, 
педагогічних
працівників

Управління 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Лиманської 
міської ради,
КП 
«Лиманська 
СЄЗ»

 Бюджет 
Лиманської
об’єднаної 
територіаль
ної громади

Загальна сума фінансування                                                             6349344                    



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



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

_________________                                                                                      №_______
м. Лиман

Про затвердження Програми 
«Безпечне перевезення дітей – шлях
до якісної  освіти» на 2020 рік

У З Г О Д Ж Е Н О :

Заступник міського голови                                                           Ю.М. Гамаюнова

Постійна комісія з питань освіти, 
охорони здоров’я, культури, 
фізкультури та спорту, 
у справах молоді та 
соціального захисту населення         В.В. Демидова

Постійна комісія з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку інвестиційної діяльності 
та регуляторної політики                                                               А.П. Коломацький

Фінансове управління                                                      Т.В. Пилипенко

Юридичний відділ                                          І.О. Шуляченко

Секретар міської ради                                           Т.Ю. Каракуц




