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БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24  грудня 2021 року                                                                  №  _____-8- VIIІ   

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 

Про  затвердження  Програми 

організації перевезення здобувачів 

освіти та педагогічних працівників 

Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської 

області на 2021-2025 роки 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», указів Президента України від 30 

вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні» та від 20 грудня 2000 року № 1356/2000 «Про 

основні засади розвитку соціальної сфери села», Державної соціальної 

програми «Шкільний автобус» (із змінами), затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, з метою  реалізації 

положень та прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, 

організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення здобувачів 

освіти та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до 

місця навчання, роботи, місць проживання, забезпечення участі здобувачів 

освіти закладів освіти, культури та спорту у конкурсах, спортивних 

змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, зовнішньому незалежному 

оцінюванні,  заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів, 

поліпшення освітнього та культурного рівня населення, раціонального 

використання кадрового потенціалу закладів освіти, культури та спорту 

Борщагівської сільської територіальної громади, сільська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Програму організації перевезення здобувачів освіти та 

педагогічних працівників Борщагівської сільської територіальної громади  

Бучанського району Київської області на 2021-2025 роки (далі – Програма 

(додається ).  
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2. Комунальному підприємству «Благоустрій»  Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області та управлінню освіти, культури, 

молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області забезпечити  організаційне виконання цієї Програми. 

 

3. При формуванні бюджету на 2021-2025 роки передбачити видатки на 

виконання заходів Програми. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

з соціально-гуманітарних питань Борщагівської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                         Олесь КУДРИК 
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Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  
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Додаток  

до рішення 8 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 24.12.2021р. № _____-8- VІІІ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             

рішенням Борщагівської 

сільської ради VІІІ скликання 

                                                                             від 24.12. 2021 року №__-8- VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

організації перевезення здобувачів освіти  

та педагогічних працівників  

Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області  

на 2021-2025 роки 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

с. Петропавлівська Борщагівка 

2021 рік 
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ПАСПОРТ 

Програми організації перевезення здобувачів освіти  

та педагогічних працівників 

Борщагівської сільської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

  

1. Назва Програма організації перевезення здобувачів освіти та 

педагогічних працівників Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської 

області на 2021-2025 роки 

2. Підстава для 

розроблення 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний 

транспорт», Державна цільова соціальна програма 

«Шкільний автобус», затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

9 червня 2011 р. № 614), укази Президента України від 

30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні», від 20 грудня 2000 року № 1356/2000 «Про 

основні засади розвитку соціальної сфери села» 

3. Головний 

розпорядник 

Виконавчий комітет Борщагівської сільської ради 

4. Співвиконавці Комунальне підприємство «Благоустрій»  

Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області, управління освіти, культури, молоді 

та спорту Борщагівської сільської ради  

5. Мета Організація безпечного, регулярного і безоплатного 

перевезення здобувачів освіти та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти до 

місця навчання, роботи, місць проживання; здобувачів 

освіти закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти до місць оздоровлення та відпочинку, для 

участі у конкурсах, спортивних змаганнях, 

спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, зовнішньому 

незалежному оцінюванні,  заходах районного, 

обласного та всеукраїнського рівнів; поліпшення 

освітнього рівня населення, забезпечення закладів 

загальної середньої освіти підручниками, раціональне 

використання кадрового потенціалу закладів 

Борщагівської сільської територіальної громади 
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6. Терміни дії 

програми 

01.12.2021 – 31.12.2025 

7. Загальні 

обсяги 

асигнування 

Витрати на реалізацію програми здійснюються в 

межах асигнувань, передбачених у бюджеті 

Борщагівської сільської ради на визначені цілі та  за 

рахунок інших   джерел,   не заборонених чинним 

законодавством 

8. Очікувані 

результати 

Виконання програми дає змогу: 

створити рівні можливості для учасників освітнього 

процесу, які проживають за межею пішохідної 

доступності, у здобутті загальної середньої освіти та 

задоволенні їх соціальних і культурних потреб; 

забезпечити перевезення здобувачів освіти та 

педагогічних працівників до місць проведення 

конкурсів, спортивних змагань, спартакіад, олімпіад, 

фестивалів, зовнішнього незалежного 

оцінювання,  заходів районного, обласного та 

всеукраїнського рівнів; 

створити належні умови для здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти  у сільській місцевості; 

придбати шкільні автобуси для поповнення і 

оновлення існуючого парку шкільних автобусів 

9. Контроль за 

виконанням 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна 

комісія  з соціально-гуманітарних питань 

Борщагівської сільської ради 
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Програма організації перевезення здобувачів освіти  

та педагогічних працівників Борщагівської сільської  

територіальної громади на 2021-2025 роки 

  

1. Загальна частина 
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти  необхідно створити 

належні умови для безпечного,  регулярного та безкоштовного перевезення  

здобувачів освіти  та   педагогічних працівників,   що передбачено законами  

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  освіту», «Про повну 

загальну середню  освіту», указами Президента України від 30 вересня 2010 

року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 

освіти в Україні» та від 20 грудня 2000 року № 1356/2000 «Про основні 

засади розвитку соціальної сфери села», та забезпечується відповідно до 

законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», 

Державної соціальної програми «Шкільний автобус» (із змінами), 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року 

№ 31. 

На території Борщагівської сільської територіальної громади за межею 

пішохідної доступності  перебувають і потребують  підвезення  здобувачі 

освіти та педагогічні працівники,  які проживають у селах Софіївська 

Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Чайки. 

Організація безпечного, регулярного  і безоплатного підвозу до місць 

навчання і у зворотному напрямку дітей шкільного віку та педагогічних 

працівників у сільській місцевості є складовою частиною виконання чинного 

законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на 

доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. 

Належна організація підвозу здобувачів освіти та педагогічних працівників 

сільської місцевості до закладів освіти сприятиме створенню умов для 

безпеки дітей та педагогів, збереженню їх здоров’я, ефективному 

використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних 

працівників, забезпеченню підручниками, удосконаленню мережі закладів 

освіти, а також розширить можливості для гурткової та позакласної роботи. 

Регулярні перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників 

здійснюються за встановленими маршрутами і розкладом, з посадкою і 

висадкою дітей та педагогічних працівників на передбачених маршрутом 

зупинках до місць навчання і додому. Програма також забезпечує 

організацію екскурсійних поїздок, здійснення нерегулярних перевезень 

здобувачів освіти та педагогічних працівників до місць проведення 

позакласних і позашкільних, культурно-масових заходів і спортивних 

змагань, підвезення до пунктів тестування зовнішнього незалежного 

оцінювання, можливе забезпечення участі учасників освітнього процесу в 

заходах (нарадах, семінарах, конференціях) районного та/або обласного 

рівнів.  
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Виконання програми дає змогу створити умови для забезпечення на 

території Борщагівської сільської ради регулярного безоплатного 

перевезення до місць навчання та місць проживання здобувачів освіти і 

педагогічних працівників, у межах Борщагівської сільської територіальної 

громади та Київської області – до місць проведення конкурсів, спортивних 

змагань, спартакіад, олімпіад, фестивалів, зовнішнього незалежного 

оцінювання,  заходів районного, обласного та всеукраїнського рівнів. 

 Організація перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників 

здійснюватиметься шляхом : 

забезпечення Комунального підприємства «Благоустрій»  Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області автобусами для підвозу  

здобувачів освіти та педагогічних працівників; 

раціонального використання автобусів відповідно до розкладу 

навчальних занять та режиму освітнього процесу; 

укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності та перевізниками-фізичними особами на 

здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими  автобусами. 

З метою раціонального використання автобусів керівництво закладів 

освіти забезпечує коригування розкладу навчальних занять та режим 

освітнього процесу. 

Закупівля автобусів для організації перевезення здобувачів освіти та 

педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється на тендерній 

основі в установленому порядку. 

2. Мета і завдання програми 
Метою програми є: 

виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській 

місцевості регулярного  безоплатного перевезення здобувачів освіти, які 

проживають за межею пішохідної доступності більше двох кілометрів від 

закладу освіти, та педагогічних працівників; 

організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення 

здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти до місця навчання, роботи, місць проживання; 

 забезпечення екскурсійного обслуговування учасників освітнього 

процесу, участь здобувачів освіти в конкурсах, спортивних змаганнях, 

спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, зовнішньому незалежному 

оцінюванні,  заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів; 

поліпшення освітнього рівня населення та раціональне використання 

кадрового потенціалу закладів  Борщагівської сільської територіальної 

громади; 

формування належної соціальної інфраструктури громади. 

Основними завданнями  програми є: 

забезпечити реалізацію прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття повної загальної  середньої освіти; 
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створити загальний парк автобусів для забезпечення у Борщагівській 

сільській територіальній громаді регулярного перевезення здобувачів освіти 

та педагогічних працівників до місць навчання, роботи та місць проживання, 

для участі здобувачів освіти в культурних, спортивних та інших заходах, 

олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівня; 

забезпечити екскурсійне обслуговування учнівської молоді, її участь в 

конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, 

зовнішньому незалежному оцінюванні,  заходах районного, обласного та 

всеукраїнського рівнів; 

забезпечити участь учасників освітнього процесу в нарадах, семінарах, 

інших заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів; 

забезпечити належний  рівень  експлуатації та збереження автобусів. 

3. Очікувані результати виконання 

Виконання програми дає змогу: 

створити рівні можливості для учасників освітнього процесу, які 

проживають за межею пішохідної доступності, у здобутті загальної середньої 

освіти та задоволенні їх соціальних і культурних потреб; 

забезпечити перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників 

до місць проведення конкурсів, спортивних змагань, спартакіад, олімпіад, 

фестивалів, заходів районного, обласного та всеукраїнського рівнів, пунктів 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

створити належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої 

освіти  у сільській місцевості; 

придбати шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку 

шкільних автобусів. 

Виконання програми дає можливість: 

забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу;  

досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського 

населення; 

створити умови для безпеки дітей, збереження їх здоров’я;  

забезпечити ефективне використання бюджетних коштів; 

розширити можливості для гурткової та позакласної роботи; 

створити належні умови для розвитку здобувачів освіти у громаді. 

4. Внесення змін до Програми  
Коригування плану заходів та їх термінів, обсягів та джерел 

фінансування Програми здійснюється за необхідністю. Рішення про внесення 

змін до Програми приймається сесією Борщагівської сільської ради. 

5. Фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюються в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Борщагівської сільської ради на визначені цілі; за 

рахунок коштів обласного бюджету, а  також  інших   джерел,  не 

заборонених чинним законодавством, виключно для реалізації мети та 

завдань Програми. 
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Обсяг фінансування Програми уточнюється  щороку  під  час складання 

проєкту бюджету Борщагівської сільської ради на відповідний рік у межах 

видатків,  передбачених  головним  розпорядником бюджетних коштів,  

відповідальним за виконання завдань і заходів Програми. 

6. Механізм реалізації Програми 
Програмою делеговані повноваження щодо перевезення  здобувачів 

освіти та педагогічних працівників Борщагівської сільської територіальної 

громади Комунальному підприємству «Благоустрій»  Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області. 

КП «Благоустрій» відшкодовуються витрати на перевезення здобувачів 

освіти та педагогічних працівників за рахунок коштів сільського бюджету 

відповідно до затвердженого плану використання, зокрема на: 

оплату праці згідно із штатним розписом; 

придбання паливно-мастильних матеріалів та інших експлуатаційних 

матеріалів; 

технічне обслуговування, капітальний і поточний ремонт автобусів;  

відновлення та ремонт автомобільних шин, акумуляторів інше; 

страхування автобусів тощо. 

 

  Основні заходи Програми 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Терміни 

виконання 

1.  Визначити території обслуговування 

закладів загальної середньої освіти та 

потреби в організації перевезень 

здобувачів освіти і педагогічних 

працівників  

Управління освіти, 

культури, молоді 

та спорту, заклади 

загальної 

середньої освіти 

2021-2025 

роки 

2. Розробити і затвердити спеціалізовані 

транспортні маршрути для підвезення 

здобувачів освіти та педагогічних 

працівників з урахуванням режиму 

роботи закладів загальної середньої 

освіти 

КП «Благоустрій», 

управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, заклади 

загальної середньої 

освіти 

Щорічно, 

вересень 

3. Придбати   автобуси для поповнення та 

оновлення існуючого парку 

Борщагівська 

сільська рада, КП 

«Благоустрій» 

За 

потребою 

4. Забезпечити підготовку місць 

постійної стоянки автобусів, 

організацію випуску їх на маршрути  

КП «Благоустрій» 2021-2025 

роки 

5. Вирішити питання матеріально-

технічного та кадрового забезпечення 

виконання Програми 

КП «Благоустрій», 

заклади загальної 

середньої освіти 

2021-2025 

роки 

6. Передбачити під час складання 

проєктів місцевих бюджетів кошти, 

Борщагівська 

сільська рада, КП 

Щорічно, 

при 
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необхідні для утримання  автобусів, 

оплати праці водіїв, забезпечення 

паливно-мастильними матеріалами та 

безпечної експлуатації транспортних 

засобів, оплати перевізникам за 

використання найманого транспорту за 

підвезення здобувачів освіти 

відповідно до мети Програми 

«Благоустрій», 

управління освіти, 

культури, молоді 

та спорту, заклади 

загальної 

середньої освіти 

формуванні 

бюджету  

7. Визначити осіб, які потребують 

перевезення до закладів освіти та у 

зворотному напрямку; формувати 

списки здобувачів освіти, педагогічних 

працівників,  які потребують 

підвезення до закладів освіти та у 

зворотному напрямку 

Заклади загальної 

середньої освіти 

2021-2025 

роки 

8. Забезпечити підвезення здобувачів 

освіти та педагогічних працівників до 

місця навчання та в зворотному 

напрямку 

КП «Благоустрій» Постійно, 

згідно з 

графіком 

підвезення 

9. Коригувати розклад навчальних занять 

та режим освітнього процесу з метою 

оптимального забезпечення підвезення 

Заклади загальної 

середньої 

Постійно 

10. Забезпечити супровід дітей 

вихователями під час підвезення 

зранку до закладу і після закінчення 

занять у закладі додому та для участі у 

заходах, визначених Програмою 

Заклади загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Постійно, 

згідно з 

графіком 

підвезення 

та планом 

заходів 

11. Забезпечити підвезення здобувачів 

освіти до місця проведення 

спортивних змагань, конкурсів, 

фестивалів, олімпіад з навчальних 

предметів, до пунктів зовнішнього 

незалежного оцінювання 

КП «Благоустрій», 

заклади загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Згідно з 

планом 

заходів 

12. Забезпечити підвезення здобувачів 

освіти на навчальні екскурсії у час, 

який не пов’язаний з підвозом учнів до 

місця навчання та в зворотному 

напрямку 

КП «Благоустрій», 

заклади загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Згідно з 

планом 

заходів 

13. Забезпечити контроль за виконанням 

Правил дорожнього руху під час 

перевезення здобувачів освіти та 

педагогічних працівників 

КП «Благоустрій» Постійно 

14. Забезпечити утримання автобусів, в КП «Благоустрій» Постійно 
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тому числі технічний стан 

транспортних засобів, у частині, що 

стосується безпеки дорожнього руху та 

охорони навколишнього  

середовища  відповідно до правил, 

нормативів і стандартів, затверджених  

у встановленому порядку 

15. Забезпечувати добір, підвищення 

кваліфікації та професійного рівня 

водіїв, здійснювати контроль за станом 

їх здоров’я і дотриманням режиму 

праці та відпочинку 

КП «Благоустрій» Постійно 

16. Проводити медичний огляд водіїв з 

метою визначення здатності до 

безпечного керування транспортними 

засобами, в тому числі попередні, 

періодичні, щозмінні передрейсові і 

післярейсові огляди, а також 

позачергові огляди, зумовлені 

необхідністю 

КП «Благоустрій»

  

Постійно 

17. Забезпечити відповідальність за 

збереження життя і здоров’я дітей під 

час перевезення 

КП «Благоустрій», 

заклади загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Постійно 

 

Орієнтовний обсяг фінансування 

Програми  організації перевезення здобувачів освіти  

та педагогічних працівників Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області  

на 2021-2025 роки 

 

Роки 
2021 2022 2023 2024 

 

2025 

Обсяг видатків 

(тис грн.) 

800* 

 

5 100 8 000 8 800 9 000 

 

*кошти, передбачені на проведення закупівлі паливно-мастильних 

матеріалів на І квартал 2022 року. 

 

 

Сільський голова                                                                    Олесь КУДРИК 


