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ПРОГРАМА 

«ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС» 

на 2021-2023 рр. 
 

Паспорт програми 

 

1. Повна назва Програми 

Програма «Шкільний автобус» на 
2021 - 2023 р. р. 

 

2. Ініціатор розроблення Програми Тупичівська сільська рада 

3. Розробник Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Тупичівської сільської 

ради 

4. 
Відповідальні виконавці 
Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту, заклади освіти  

Тупичівської сільської ради 

5. Головна мета Програми 

забезпечення у сільській 
місцевості регулярного 

безкоштовного перевезення до 
місць навчання, роботи і додому 
здобувачів освіти, вихованців та 

педагогічних працівників 

6. Термін реалізації Програми 
три роки 

 

7. 
Обсяг фінансових ресурсів, для 
реалізації програми 

1 200 000 грн. 

 

I. Загальні положення 

Цільова програма «Шкільний автобус на 2021-2023 рр.» (далі - програма) розроблена 
відповідно до Закону України «Про освіту» стаття 13 розділу ІІ, стаття 56 розділу VI, Закону 
України «Про повну загальну  середню освіту» стаття 8 розділу ІІ, стаття 20 розділу IV,  Закону 
України «Про місцеве самоврядування» стаття 32, Закону України «Про дорожній рух», Закону 
України «Про автомобільний транспорт», Державної цільової соціальної програми «Шкільний 
автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 
«Про затвердження Програми «Шкільний автобус» (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 2011 року № 614 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 січня 2003 року № 31»), Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 №2205, 
зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 10.11.2020р. за № 35394 

У Програмі враховані основні положення, завдання і напрямки, що визначені: 
 статтею 23,52,53 «Конституція України» 

 статтею 3,4 розділу І, ст. 13,19 розділу ІІ, ст. 25 розділу ІІІ, ст.56 розділу VI, 



ст..78,79 розділу Х Закону України "Про освіту". 
  статтею  8 розділу ІІ,  статтею 20 розділу IV Закону України "Про повну  загальну 

середню освіту"; 
 статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
 статтею 20 Закону України «Про позашкільну освіту»; 
 Державною цільовою соціальною програмою «Шкільний автобус», затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 614 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 
31»). 

Програма спрямована на організацію регулярного безкоштовного підвезення до місць 
навчання і додому учнів загальноосвітніх та позашкільних закладів, дітей ЗДО, які проживають 
на території Тупичівської сільської ради, педагогічних працівників до місць роботи та у 
зворотному напрямку, а також забезпечення організації підвезення учнів загальноосвітніх та 
позашкільних закладів на олімпіади, ЗНО, спортивні змагання, конкурси, фестивалі та 
організацію підвезення педагогічних працівників на різні форми методичної роботи: фестивалі, 
конкурси, конференції, творчі зустрічі тощо. 

Належна організація підвезення дітей, які проживають за межею пішохідної доступності 
(2 км.), до  закладів освіти сприятиме проведенню оптимізації мережі загальноосвітніх закладів, 
створенню освітніх округів, створенню умов для безпеки дітей, збереження їх здоров’я, а також 
ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних 
працівників та розширить можливості для гурткової та позашкільної роботи, а також створення 
оптимальних умов для здобуття якісної середньої освіти  в сільській місцевості. 

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників  здійснюється шляхом 
використання автобусів Тупичівської сільської   ради. 

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

У зв’язку з оптимізацією мережі освітніх закладів у сільській місцевості та створенням 
освітнього округу, стоїть питання забезпечення рівного доступу учнів, які проживають у 
сільській місцевості, до якісної освіти. 

Гострою проблемою розвитку загальної середньої освіти на території Тупичівської 
сільської ради  є організація рівного доступу учнів до здобуття якісних знань, утримання  
належного функціонування шкіл з малою наповнюваністю класів і разом з тим    зростають 
витрати на утримання закладів освіти.  

 Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти  - один із шляхів забезпечення 
доступної та якосної освіти. 

Для вирішення 100% підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти 
Тупичівської сільської ради необхідно 7 шкільних автобусів. 

Станом на 01 грудня 2021 року підвезення учнів та педагогічних працівників, які 
проживають у сільській місцевості до закладів освіти  та у зворотному напрямку, здійснюється 
5  автобусами.  

До закладів загальної середньої освіти  підвозяться  – 197 здобувачів освіти    та до 
закладу дошкільної освіти -   29  вихованців.  Загальна кількість складає -  226 .   

Із числа педагогічних працівників на підвозі  15 осіб. 
Шкільні автобуси: БАЗ А 079.21 держ. № СВ 0541 ВО, ПАЗ 32054 держ. № СВ 2053 СР 

мають термін експлуатації понад 10 років та  потребують їх  заміни. Для подальшої   
експлуатації   вище зазначених  автотранспортних засобів проводиться  щорічний  капітальний  
ремонт.   

 

 

 



III. Мета та завдання Програми 

 Мета:  

 Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості 
регулярного  безоплатного перевезення до (з)  місць навчання здобувачів освіти та 
педагогічних працівників; 

  підвищення освітнього рівня сільського населення; 

  раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 
закладів освіти  у сільській місцевості; 

  створення оптимальних умов для здобуття якісної  повної загальної середньої 
освіти в сільській місцевості. 

Завдання:  
1. Організація безпечного, регулярного і безкоштовного перевезення учнів та 

педагогічних працівників  закладів загальної середньої та дошкільної освіти до місця 
навчання, роботи і додому; 

2. Сприяння в реалізації громадянами права щодо рівного доступу до якісної та 
безкоштовної повної  загальної середньої освіти; 

3. Створення умов для організації профільного навчання учнів старшої школи. 
 

 

 ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела 
фінансування, строки та етапи виконання програми 

1. Досягнення  мети буде забезпечено шляхом: 

 розроблення і затвердження Положення про порядок та  використання шкільних 
автобусів, паспортів та спеціалізованих транспортних маршрутів для перевезення 
учнів, дітей  та педагогічних працівників; 

  закупівля автобусів, які відповідають технічним вимогам ДСТУ 7013:2009 
«Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів»; 

 раціонального використання наявних автобусів шляхом коригування розкладу уроків 
та режиму освітнього  процесу; 

 перегляду закріплених за закладом загальної середньої освіти  територій 
обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та 
педагогічних працівників у сільській місцевості; 

 здійснення розподілу транспортних засобів щодо забезпечення  підвозу між 
закладами освіти відповідно до потреб; 

 вирішення питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання 
програми; 

 передбачення щороку, під час формування проєктів місцевих бюджетів видатків, які  
пов’язані  із забезпеченням регулярного безоплатного перевезення до місць навчання 
і додому учнів,  дітей  та педагогічних працівників; 

 закупівлі автобусів для організації підвезення учнів та педагогічних працівників 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

2. Реалізація завдань та заходів програми буде здійснюватися за 
рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 
Щорічно, при формуванні та внесенні змін до місцевого бюджету вносити пропозиції 

щодо фінансування заходів Програми. 
Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів 

програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається у сумі 400,00 тис. грн. 
(додаток 1), із них: 



Кошти місцевого бюджету: 
2021 рік – 300,00 тис. грн. 
2022 рік – 450,00 тис. грн. 
2023  рік – 450,00 тис. грн. 
 

V. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Контроль за виконанням цільової програми «Шкільний автобус» здійснюється 
Тупичівською сільською радою та відділом освіти, культури, молоді та спорту  Тупичівської 
сільської  ради. 

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненнями показників 
програми будуть: 

 розпорядження голови Тупичівської сільської  ради; 
 обговорення стану та проблем реалізації програми на  нарадах з керівниками закладів 

освіти , виконавчих комітетах та сесіях Тупичівської сільської ради; 

 постійне проведення моніторингу, здійснення щороку аналізу виконання програми, 
вжиття додаткових заходів спрямованих на досягнення мети програми та надання 
узагальненої інформації про хід реалізації програми керівництву Тупичівської 
сільської  ради та відділу освіти, культури, молоді та спорту. 

 

VІ. Очікувані результати виконання програми 

Виконання програми дасть можливість: 
 

1. Забезпечити  соціальний захист учасників освітнього  процесу, припинити 
негативний процес у соціальній сфері села, досягнути позитивних зрушень у 
забезпеченні життєдіяльності сільського населення. 

2. Створити оптимальну мережу закладів загальної середньої освіти  у сільській 
місцевості. 

3. Створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями якісної  та 
доступної повної загальної середньої освіти. 

4. Придбати новий шкільний автобус. 
5. Провести оптимізацію закладів загальної середньої освіти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до програми “Шкільний автобус”, 
затвердженої рішенням 

14 сесії 8 скликання 

від ________________________ 

 

Заходи 

з реалізації районної програми „Шкільний автобус” 

 

№ 

з/п 
Зміст 

Відповідальні 
виконавці 

1. 
Щороку під час формування сільського бюджету 
передбачити кошти на реалізацію програми „Шкільний 
автобус” 

Фінансовий відділ, 
бухгалтерія сільської ради, 

відділ освіти 

2. 
Залучати для виконання програми кошти незаборонені 
чинним законодавством (недержавні підприємства та 
місцеві сільгосппідприємства) 

відділ освіти , 
адміністрація ЗЗСО 

3. 
Розробити та затвердити транспортні маршрути для 
перевезення учнів та педагогічних працівників 

відділ освіти, 
адміністрації ЗЗСО, ЗДО 

4. 

У випадку несприятливих погодних умов, які 
перешкоджають підвозу учнів, зобов’язати дорожні 
служби першочергово здійснювати розчистку чи ремонт 
доріг по маршруту руху автобусів 

 

Тупичівська сільська рада та  
комунальне підприємство 

«АТЛАНТ» 

5. 
 Проводити бесіди з правил безпечної поведінки на 
маршрутах перевезення 

адміністрації ЗЗСО,ЗДО  

6. 
Укладення угод із спеціалізованими автотранспортними 
підприємствами для проведення необхідних робіт та 
техобслуговування автобусів 

Тупичівська сільська рада 

 

 

Ресурсне забезпечення 

сільської програми „Шкільний автобус” на 2021-2023 роки 

 

 

Примітка: 1. Обсяги коштів, які пропонуються залучити на виконання програми, 
підлягають уточненню під час затвердження (внесення змін) місцевих бюджетів 
на відповідний рік, виходячи з їх можливостей. 

 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми  

Виконання програми (по роках), 
кошторис   Всього витрат на 

виконання програми 
2021 2022 2023  

 

Місцевий бюджет 

 

300 000 450 000 450 000  
1 200 000 

 



Додаток 2 

до програми “Шкільний автобус”,  
затвердженої рішенням 

14 сесії 8 скликання 

від _____________________ 

 

Напрямки реалізації та заходи програми «Шкільний автобус» 

 

№ 

з/ 
п 

Назва напрямку 
реалізації 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
 тис. грн (вартість), 

тис. грн., в 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Забезпечення 
регулярного 
безоплатного 

підвезення до місць 
навчання і додому 
дітей дошкільного 

віку, учнів та 
педагогічних 
працівників 

Придбання 2 шкільних 
автобусів для поповнення 
та оновлення існуючого 

парку, відповідно до 
технічних вимог ДСТУ 
7013:2009 «Автобуси 

спеціалізовані для 
перевезення школярів» 

До 2023 року 

Тупичівська сільська 
рада, відділ освіти, 
молоді та спорту. 

Кошти 

місцевого 
бюджету 

За наявності коштів 

 
Створення у 

сільській місцевості 
належних умов для 

забезпечення 
безкоштовного 

підвезення до місць 
навчання і додому 

учнів та 
педагогічних 
працівників. 
Забезпечення 

реалізації прав 
громадян на 

здобуття якісної 
освіти. 

Створення відповідних 
місць для розміщення 

шкільних автобусів 
(особливо у зимовий 

період) 

До 2023 року 

Тупичівська сільська 
рада, відділ освіти, 
молоді та спорту 

  

Передбачення у місцевих 
бюджетах кошти на ремонт 

та утримання автобусів 

 Впродовж 
2021-2023 

років 

Тупичівська сільська 
рада, відділ освіти, 
молоді та спорту 

Кошти 
місцевого 
бюджету 

            1 200 000 



2. 

Забезпечення 
реалізації прав 

громадян на 
доступність і 
безоплатність 

здобуття якісної 
освіти 

Перегляд закріплення за 
закладами освіти територій 

обслуговування з 
урахуванням потреби в 

організації перевезення учнів 
та педагогічних працівників у 

сільській місцевості 

Впродовж дії 
програми 

Тупичівська сільська 
рада, відділ освіти, 
молоді та спорту 

  

Забезпечення 
соціального захисту 
учасників освітнього 

процесу, 
припинення 

негативних процесів 
у соціальній сфері 
села, досягнення 

позитивних зрушень 
у забезпеченні 

життєдіяльності 
сільського 
населення 

Розроблення і затвердження 
спеціалізованих 

транспортних маршрутів для 
перевезення учнів та 

педагогічних працівників  

Впродовж дії 
програми 

Тупичівська сільська 
рада, відділ освіти, 
молоді та спорту 

  

Здійснення розподілу 
транспортних засобів  між 

закладами освіти відповідно 
до потреби 

Впродовж дії 
програми   

Відділ освіти, молоді та 
спорту 

  

3 

Оптимізація мережі 
загальноосвітніх 

навчальних 
закладів у сільській 

місцевості 

Вирішення питання 
матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення 
виконання програми 

Впродовж дії 
програми 

Тупичівська сільська 
рада, відділ освіти, 
молоді та спорту 

  

Створення 
оптимальної мережі 

закладів освіти у 
сільській місцевості 

Раціональне використання 
наявних автобусів шляхом 

коригування розкладу уроків 
та режиму освітнього  

процесу 

Впродовж дії 
програми 

Відділ освіти, молоді та 
спорту, ЗСО 

  



 


