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Загальна  частина
Організація   регулярного  безоплатного  перевезення  учнів  до   місць

навчання  і  додому є  складовою частиною  забезпечення  реалізації  прав
громадян на здобуття  загальносередньої  освіти.

Виконання  Програми  “  Шкільний  автобус”   дасть  змогу  створити
умови для забезпечення у сільській місцевості  регулярного безперебійного
безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів  та педагогічних
працівників,  а  також  дошкільнят   до   дошкільних навчальних закладів  в
селах Чорноморської об’єднаної територіальної громади.

Організацію  перевезення   дошкільнят,  учнів  і   педагогічних
працівників планується  здійснювати шляхом:
-   належною  експлуатацією  шкільного автотранспорту, що  знаходиться на
балансі  сільської ради;
-  обов’язкове   планування  коштів   в  місцевому  бюджеті   на  транспортні
витрати на перевезення учнів до місць навчання;
-  забезпечення  утримання шкільних автобусів  в робочому стані.

Мета   і завдання  Програми
 Метою Програми є:
- виконання умов законодавства щодо  забезпечення у сільській місцевості
регулярного   безоплатного  перевезення  до  місць   навчання  і   додому
вихованців ДНЗ,  учнів  та педагогічних працівників;
-  підвищення в сільській  місцевості освітнього рівня населення;
-   утримання  на  належному  високому  рівні  стан   дошкільного  та
позашкільного виховання  підростаючого покоління;  
- раціональне використання кадрового потенціалу  педагогічних працівників
дошкільного  та  загальноосвітнього   навчальних  закладів   у   сільській
місцевості.

Основними завданнями  Програми є:
-   забезпечення  реалізації  прав  громадян  на  доступність  і  безоплатність
дошкільної освіти та дошкільного виховання;
-  забезпечення  реалізації  прав  громадян  на  доступність  і  безоплатність
здобуття  загальної  середньої  освіти;



-     оптимізація  мережі   загальноосвітніх  навчальних закладів  у  сільській
місцевості  на  території  об’єднаних  територіальних  громад,  що   створені
згідно із  законом та перспективним планом формування територій громад.

Основні  результати виконання Програми
Виконання Програми дасть  можливість:
-  забезпечити  соціальний  захист  учасників  навчально-виховного  процесу,
припинити  негативні  процеси   у  соціальній  сфері  сіл  громади,  досягти
позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського  населення;
- створити у сільській місцевості    належні умови для здобуття учніми повної
загальної середньої  освіти;
-  забезпечить   можливість досягти  100 %  охвату  наймолодших  жителів
села дошкільною  освітою;
-   забезпечить   утримання на високому рівна  соціально – демографічний
розвиток  місцевості. 

                                              Фінансування
          Фінансування Програми  здійснюється  за  рахунок коштів  сільського
бюджету, а також інших джерел, не заборонених  чинним  законодавством
України.



ОСНОВНІ  ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ

1. Закріплення  за   навчальними  закладами  території  обслуговування  з
урахуванням  потреби   в  організації  перевезення  дошкільнят,  учнів  та
педагогів  на території сільської  ради.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:  виконавчий  комітет сільської ради.
ТЕРМІН: постійно
2.  Розроблення та затвердження  спеціальних транспортних маршрутів для

перевезення дошкільнят, учнів та педагогічних працівників.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:  виконавчий  комітет сільської ради.
ТЕРМІН: постійно
3.   Передбачення  щороку  в  місцевому  бюджеті  коштів,  необхідних  для
оплати  послуг   транспорту   на   шкільних   маршрутах,  забезпечення
безпечної  експліатації   транспортних засобів.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:  виконавчий  комітет сільської ради.
ТЕРМІН: постійно
4.  Провадити контроль  за виконанням Правил  дорожнього руху  під час
перевезення дошкільнят, учнів  та педагогів.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:  виконавчий  комітет сільської ради.
ТЕРМІН: постійно
5.   Проводити регулярні  перевірки виконання умов угод  сільської ради з
транспортними  підприємствами   на  перевезення  дошкільнят,   учнів  та
педагогів на території сільської ради.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:  виконавчий  комітет сільської ради.
ТЕРМІН: постійно

ЗАХОДИ ПО УТРИМАННЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

З  метою  належної  та  надійної   експлуатації  транспортних   засобів  в
рамках Програми «Шкільний автобус»:  у  бюджеті  сільської  ради  щорічно
планувати кошти:

-  На  оплату праці  водіїв шкільних автобусів;
- На оплату праці шкільних водіїв за позапланові виїзди, працю у вихідні

дні, кошти на оплату відряджень;
- На  придбання  паливно-мастильних  матеріалів  для  шкільного

автотранспорту;
- На  придбання  запасних  частин  та  проведення  поточних  ремонтів

шкільного автотранспорту;
- На проведення технічних оглядів транспортних засобів;
- На страхування транспортних засобів

Секретар сільської ради                                                        Т.В. Мелентьєва


