
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______________                                       

 
 
Просхвалення проєкту рішення міської ради «
компенсаційні виплати за
педагогічнихпрацівників закладів загальної 
середньої освіти на території Лиманської міської 
територіальноїгромади на 2022 рік
 
        
Розглянувши проєкт рішення міської ради «
проїзд педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти на території 
Лиманської міської територіальноїгромади на 2022 рік
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
  

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «
пільговий проїзд педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти на 
території Лиманської міської територіальноїгромади на 2022 рік

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на за
голови Афоніна Ю.А. 
 
 
 
Міський голова                                                                         
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                       м. Лиман                                             

схвалення проєкту рішення міської ради «Про 
виплати за пільговий проїзд 

педагогічнихпрацівників закладів загальної 
середньої освіти на території Лиманської міської 
територіальноїгромади на 2022 рік»  

озглянувши проєкт рішення міської ради «Про компенсаційні виплати за
педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти на території 

Лиманської міської територіальноїгромади на 2022 рік», керуючись статтею 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

проєкт рішення міської ради «Про компенсаційні виплати за
педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти на 

території Лиманської міської територіальноїгромади на 2022 рік
Контроль за виконанням даного рішення покласти на за

Міський голова                                                                         Олександр ЖУРАВЛЬОВ
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

                                             №________ 

Про компенсаційні виплати за пільговий 
педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти на території 

, керуючись статтею 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Про компенсаційні виплати за 
педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти на 

території Лиманської міської територіальноїгромади на 2022 рік». 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________ 

 
Про компенсаційні виплати за
проїзд педагогічнихпрацівників закладів 
загальної середньої освіти на території 
Лиманської міської 
територіальноїгромади на 2022 рік 
 

З метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення  регулярного 
безоплатного підвезення до місця роботи і у зворотному напрямку та 
раціонального використання кадрового потенціалу
території Лиманської об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 2 
статті 56 Закону України «Про освіту», статтею 91 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму «Організація перевезення педагогічних працівників  
закладів загальної середньої 
громади (компенсаційні виплати за пільговий проїзд) на 2022 рік» (

2.Затвердити Порядок  забезпечення пільгового проїзду педагогічних 
працівників у закладах загальної середньої 
територіальної громади
(Додаток 2). 

3.Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко) 
проводити розрахунки щодо відшкодування коштів за оплату проїзду педагогічним 
працівникам відповідно до Порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних 
працівників  закладів  загаль
територіальної громади

4.Контроль за виконанням 
ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах 
молоді та соціального захисту населення (Ребров), з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 
регуляторної політики (Вінни

 
 
Міський голова                                                       

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       
м. Лиман 

Про компенсаційні виплати за пільговий 
педагогічнихпрацівників закладів 

загальної середньої освіти на території 

територіальноїгромади на 2022 рік  

З метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення  регулярного 
підвезення до місця роботи і у зворотному напрямку та 

ального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади, 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

Затвердити Програму «Організація перевезення педагогічних працівників  
закладів загальної середньої освіти на території Лиманської міськ

(компенсаційні виплати за пільговий проїзд) на 2022 рік» (
Затвердити Порядок  забезпечення пільгового проїзду педагогічних 

працівників у закладах загальної середньої освіти на території Лиманської 
ної громади до місця роботи та у зворотному напрямку на 2022р

Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко) 
проводити розрахунки щодо відшкодування коштів за оплату проїзду педагогічним 
працівникам відповідно до Порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних 
працівників  закладів  загальної середньої освіти на території Лиманської 
територіальної громади до місця роботи та у зворотному напрямку  на 2022 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійн
з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах 

молоді та соціального захисту населення (Ребров), з питань планування, фінансів, 
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

уляторної політики (Вінничук), заступника міського голови  Афоніна Ю.А.

Міський голова                                                                        Олександр  ЖУРАВЛЬОВ

ПРОЄКТ 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  №__________ 

З метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення  регулярного 
підвезення до місця роботи і у зворотному напрямку та 

педагогічних працівників на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 2 

Бюджетного кодексу України, 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

Затвердити Програму «Організація перевезення педагогічних працівників  
міської територіальної 

(компенсаційні виплати за пільговий проїзд) на 2022 рік» (Додаток 1). 
Затвердити Порядок  забезпечення пільгового проїзду педагогічних 

освіти на території Лиманської міської 
до місця роботи та у зворотному напрямку на 2022рік 

Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко) 
проводити розрахунки щодо відшкодування коштів за оплату проїзду педагогічним 
працівникам відповідно до Порядку забезпечення пільгового проїзду педагогічних 

освіти на території Лиманської міської 
до місця роботи та у зворотному напрямку  на 2022 рік. 

рішення покласти на постійні комісії міської 
з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах 

молоді та соціального захисту населення (Ребров), з питань планування, фінансів, 
економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

заступника міського голови  Афоніна Ю.А. 

Олександр  ЖУРАВЛЬОВ 



Додаток 1 

до рішення Лиманськоїміської ради 

_______________ № _________ 

 
 

Програма 
 «Організація перевезення педагогічних працівників  закладів  загальної 
середньої освіти на території Лиманської міської територіальної громади 

(компенсаційні виплати за  пільговий проїзд) на 2022 рік» 
 
 

Мета Програми 
 

Метою Програми є: 
- виконання вимог законодавства щодо забезпечення на території Лиманської 

міської територіальної громади регулярного безоплатного підвезення до місця 
роботи і у зворотному напрямку педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти ; 

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти. 

 
Завдання Програми 

 
Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення на території Лиманської міської територіальної громади 

регулярного безоплатного перевезення педагогічних працівників до місця роботи  і 
у зворотному напрямку   шляхом  компенсаційних виплат. 

- оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти у сільській 
місцевості. 

 
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. 

 
Фінансування Програми 

 
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг 
фінансування Програми складає на 2022 рік –138 842 грн. Програма «Організація 
перевезення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 
території Лиманської міської територіальної громади (компенсаційні виплати за 



пільговий проїзд) на 2022 рік» розроблена на виконання вимог п. 2 ст. 56 Закону 
України «Про освіту». 
 

Вартість проїзду між населеними пунктами на території Лиманської міської 
територіальної громади 

 
Маршрут Вартість проїзду 

грн. 
м. Лиман-с. Ярова 28,87 
с. Ярова- м. Лиман 28.87 
м. Лиман – смт. Дробишево 16,84 
смт. Дробишево –м. Лиман 16,84 
смт. Ямпіль – м. Лиман 9.99 
м. Лиман – смт. Ямпіль 9.99 
с. Закітне – м. Лиман 17.99 
м. Лиман – смт. Зарічне 16,84 
смт. Зарічне – м. Лиман 16,84 
с. Торське – смт. Зарічне 6.00 
сел. Зарічне – с. Торське 6.00 
м. Лиман – с. Терни 21.99 
с. Терни – м. Лиман 21.99 
смт. Зарічне – с. Терни 13.99 
с. Терни – смт. Зарічне 13.99 
смт. Ярова – с. Новоселівка 12.03 

с. Новоселівка – смт. Ярова 12.03 
с. Шандриголово – с. Новоселівка 10.00 
с. Новоселівка – с. Шандриголово 31.59 
м. Лиман – с. Торське 17.99 
 с. Торське - м. Лиман 17.99 
м. Лиман – с. Шандриголове 24.06 
 с. Шандриголове -  м. Лиман   24.06 
с.Шандриголове-с.Дробишево 6.00 

с.Дробишево-с.Шандриголове 6.00 
с. Торське  - с.Терни 8.00 

с.Терни -  с. Торське 8.00 
 
Розроблено  управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 
 
Начальник управління освіти, молоді та спорту 
Лиманської міської ради                                                                     Надія  ДІДЕНКО 
 
 
Секретар міської ради                                                                       Надія  ЛЯШКО 
 

 



Додаток 2 

до рішення Лиманської міської ради 

______________ № _________  

 
 

Порядок забезпечення пільгового  
проїзду педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти на 
території Лиманської міської територіальної громади до місця роботи та у 

зворотному напрямку на 2022 рік. 
 

 
1. Директорам закладів загальної середньої освіти щомісячно до 3 числа 

наступного за звітним місяцем, подавати до управління освіти, молоді та спорту 
Лиманської міської ради інформацію-звіт згідно додатку. 

2. Відшкодування коштів за оплату проїзду педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти здійснювати згідно з інформацією-звітом, поданої 
директорами відповідних закладів загальної середньої освіти. 

3. Відділу обліку та звітності – централізованій  бухгалтерії  управління 
освіти, молоді та спорту Лиманської  міської ради проводити розрахунки оплати за 
проїзд, враховуючи інформацію-звіт та вартість проїзду між населеними пунктами. 

4. Перераховуватикошти на особовірахункипедагогічнихпрацівників по КЕКВ 
2730 «Іншівиплатинаселенню».  
 
Розроблено  управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 
 
 
Начальник управління освіти, молоді та спорту 
Лиманської міської ради                                                                     Надія ДІДЕНКО 
 
 
Секретар міської ради                                                                         Надія  ЛЯШКО 
 

 



Додаток 

до Порядку  

 

Інформація - звіт щодо проїзду педагогічних працівників до місця роботи і у 
зворотному напрямку за звітний місяць 

______________________________________________________ 

                                              (назва школи)  

№ 
п/п 

           П.І.П  Маршрут Кількість 
робочих днів 
(дата) 

Розрахунок 
відшкодування 
проїзду 

 1                2          3          4           5 
     
     
     
 

 

графа 5 заповнюється бухгалтером відділу обліку та звітності – централізованої 
бухгалтерії  управління освіти, молоді та спорту Лиманської  міської ради 

Директор закладу освіти ______________                        _______________  
                                                                                    (підпис)                                                      (ініціали, прізвище) 

М.П. 

 

Бухгалтер відділу обліку та звітності – централізованої бухгалтерії управління 
освіти, молоді та спорту   ______________                                   _______________  
(підпис)                                                                          (ініціали, прізвище)  

 

 


