
УКРАЇНА
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СТРИЙСЬКИЙ РАЙОНЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ
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від 30 вересня  2021 року               м. Стрий                                              №589

Про затвердження  Програми
«Шкільний автобус» Стрийської
територіальної громади на 2021- 2025  роки

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 
загальну середню освіту»,постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2003 року №31 «Про затвердження державної цільової соціальної програми 
«Шкільний автобус» із змінами, з метою забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти, створення належних умов для безпечного, регулярного та 
безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів 
освіти територіальної громади керуючись статею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму «Шкільний автобус» Стрийської територіальної громади 
на 2021- 2025 роки (далі -  Програма (додається).
  2. Управлінню освіти Стрийської міської ради (Лідії Стасенко), керівникам 
закладів освіти забезпечити виконання передбачених Програмою заходів.
  3. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Ларисі Коваль) 
передбачати кошти для фінансування заходів даної Програми. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ
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ПАСПОРТ
Програми  «Шкільний автобус» Стрийської територіальної громади                     

на 2021-2025 роки

Назва Програми  Програма «Шкільний автобус» Стрийської територіальної 
громади на2021 – 2025 роки (далі - Програма) 

Підстава для розробки  
Програми 

- Закон України «Про освіту»; 
- Закон України «Про повну загальну середню 
освіту»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2003 року № 31 «Про затвердження цільової соціальної 
державної програми «Шкільний автобус» із змінами;
- Державна стратегія регіонального розвитку  на 
2021-2027 роки,  затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695; 

Розробник  
Програми

Управління освіти Стрийської міської ради

Виконавці  
Програми 

Управління освіти Стрийської міської ради, заклади 
освіти Стрийської міської ради

Мета Програми 
Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у 
Стрийській територіальній громаді регулярного 
безоплатного перевезення учнів і педагогічних 
працівників до місць навчання і додому 

Терміни  реалізації  
Програми 

 2021-2025 роки 

Джерела фінансування 
Програми  

Міський бюджет та інші джерела фінансування, не 
заборонені законодавством України 

Обсяги фінансування  
Програми 

Обсяг коштів розглядається у встановленому чинним 
законодавством порядку 

Очікувані кінцеві  
результати реалізації 
Програми

- забезпечення соціального захисту учасників 
освітнього процесу; 
- створення у територіальній громаді належних умов 
для  здобуття учнями загальної середньої освіти; 
- забезпечити перевезення учнів, дітей та педагогічних 
працівників;

Система контролю за 
виконанням  
Програми 

Стрийська міська рада, постійна комісія зпитань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту;
 -  розгляд звіту про реалізацію Програми по завершенню 
звітного року; 
- контроль за використанням фінансових ресурсів. 
Відповідальні виконавці заходів Програми раз на рік 
надають до Стрийської міської ради інформацію про 
результати виконання запланованих заходів 



2.Загальна частина 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей  та 
педагогічних працівників до місць навчання, роботи та до місць проживання і 
додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на 
здобуття загальної середньої освіти. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити  
належні умови для безпечного, регулярного та безоплатного перевезення 
учнів, дітей та педагогічних працівників, що передбачено Законом України 
«Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту». 

У зв’язку з демографічними змінами значно зросла кількість 
малокомплектних шкіл різних ступенів у мережі закладів 
освітитериторіального громади, що викликає необхідність їх реорганізації і 
навіть закриття. 

Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають 
за межею пішохідної доступності, до закладів загальної середньої освіти 
сприятиме проведенню оптимізації закладів освіти, створенню умов для 
безпеки дітей, збереженню їх здоров’я, ефективному використанню 
бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, 
удосконаленню мережі навчальних закладів, а також розширить можливості 
для гурткової та позакласної роботи. 

На даний час в Стрийській територіальній громаді перевезення учнів у 
закладах освіти здійснюють  9 автобусів «Школярик» (підвозяться 672учнів, 
а також, здобувачів освіти закладів позашкільної освіти).

З метою раціонального використання шкільних автобусів, керівництво 
закладів освіти повинно забезпечити коригування розкладу навчальних 
занять та режиму освітнього процесу.

Всього ж на території Стрийської територіальної громади за межею 
пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 70 % загальної 
кількості учнів, які проживають у сільській місцевості. 

3.Мета і основні завдання Програми 
Основна мета Програми: 
- виконання вимог законодавства щодо забезпечення у Стрийській 

територіальній громаді регулярного безоплатного перевезення;
- організація реалізації прав громадян на здобуття освіти, організації 

безоплатного безпечного, регулярного і перевезення здобувачів освіти та 
педагогічних працівників закладів освіти до місця навчання, роботи, місць 
проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів, в 
спортивних і інших заходах та олімпіадах поліпшення освітнього рівня 
населення та раціональне використання кадрового потенціалу закладів освіти 
територіальної громади

- підвищення освітнього рівня населення громади;
- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 

закладів освіти у територіальній громаді.



Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної 

середньої освіти; 
- оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти у територіальній 

громаді;
- забезпечення можливості здійснення навчальних екскурсій в межах  і за 

межами Львівської області; 
- довозу школярів до місця проведення олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, 

позашкільних виховних заходів тощо у межах та за межами області; 
- відвідування учнями ЗЗСО територіальної громади плавального басейну у с. 

Угерсько для навчання плавання в рамках модуля програми з фізичної 
культури «Плавання»; 

- підвозу учасників постійно-діючих семінарів, творчих груп, шкіл педагогічної 
майстерності,  майстер-класів, тренінгів;

- доставки підручників, господарських потреб установ освіти; 
- створення парку автобусів для забезпечення у територіальній громаді 

регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних. 
- придбання автобусів для забезпечення у територіальній громаді регулярного і 

безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів 
освіти та утримання в належному технічному стані наявних шкільних 
автобусів.

- довіз учнів САФ до місця проживання, навчання, тренування та змагання в 
межах та за межами Львівської області.

4.Очікувані результати виконання Програми 
Реалізація основних завдань Програми забезпечить: 
- соціальний захист учасників освітнього процесу; 
- створення у територіальній громаді належних умов для здобуття учнями повної 

середньої освіти; 
- забезпечить створити оптимальну мережу закладів освіти та належні умови для 

здобуття учнями повної загальної середньої освіти.. 

5.Фінансування Програми 
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

міського бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

Щорічно, при формуванні та внесенні змін до міського бюджету на 2021-
2025 роки, управлінням освіти Стрийської міської ради будуть вноситися 
пропозиції щодо фінансування заходів Програми, в тому числі, шляхом 
виділення цільової субвенції на виконання заходів Програми. 



6. Основні заходи та фінансове забезпечення Програми  

№ 
п/п 

Заходи Джерела 
фінансування 

 Виконавці  
Термі
н 
викон
а ння 

Сума 
заходу, тис. грн. 

1. Організація безпечного, 
регулярного перевезення 
учнів, дітей та педагогічних 
працівників  закладів освіти 
у територіальній громаді до 
місця навчання, роботи і 
додому 

__________ Управління 
освіти 

2021  -
2025

2. Придбання шкільних 
автобусів 

місцевий, 
державний 
бюджети 

Управління 
освіти 2021  -

2025 

570 тис грн
Співфінансуваннямісцевого 
бюджету (2021 р.)

3. Створення умов для 
зберігання і експлуатації 
шкільних автобусів 

__________ Управління 
освіти 2021  -

2025

4. Розроблення та затвердження 
маршрутів для придбаних 
автобусів  

____________ Управління 
освіти  2021  -

2025 

5. Придбання паливно-
мастильних матеріалів, 
запчастин 

місцевий 
бюджет 

Управління 
освіти  

2021  -
2025 7 600,0тис.грн

6. Проведення поточного 
ремонту 
автобусів 

місцевий 
бюджет 

Управління 
освіти  

2021  -
2025 350. 0 тис грн

№ 
п/п 

Заходи Джерела 
фінансування 

 Виконавці  Термін 
викона 
ння 

Сума 
заходу, тис. грн. 

7. Забезпечення умов для 
безпечної експлуатації 
автотранспортних 
засобів 

місцевий 
бюджет 

Управління 
освіти  

2021  -
2025

85.0 тис.грн

8. Кадрове забезпечення   ___________ Управління 
освіти  

2021-
2025 

9. Затвердження режиму роботи 
та графіку руху шкільних 
автобусів, пристосовуючи їх 
до початку  і закінчення 
навчальних занять у закладах 
освіти

 ___________ Управління 
освіти  

2021 -
2025 -



10. Навчання медичних сестер для 
проведення рейсового огляду 
водіїв  шкільних автобусів

 ___________ Управління 
освіти  

2021-
2025 

11. Заключення угоди з місцевими 
перевізниками на надання 
послуг перевезення рейсовими 
автобусами учнів на 
маршрутах де відсутні шкільні 
автобуси    

  _________ Управління 
освіти  

2021 -
2025

12. Перевезення учнів, учасників 
гуртків,закладів позашкільної 
освіти, закладів ЗЗСО на  
різноманітні конкурси, 
змагання,екскурсії,олімпіади, 
заняття з плавання у 
плавальному басейні в с. 
Угерсько,  тощо. 
Для забезпечення: виконання  
освітніх програм 
вищевказаних установ; 
підвозу учасників постійно-
діючих семінарів, творчих 
груп, шкіл педагогічної 
майстерності,  майстер-класів, 
тренінгів; доставки 
підручників, господарських 
потреб установ освіти; 

місцевий 
бюджет 

Управління 
освіти  

2021-
2025 

В межах 
кошторисних 
призначень, 
затверджених на 
придбання 
паливномастильних 
матеріалів 

13. Надання шкільних автобусів в 
оренду установам, 
організаціям, приватним 
особам з оплатою відповідно 
до затверджених згідно вимог 
чинного законодавства 

  __________ Управління 
освіти  

2021 -
2025

14. Внесення проектів змін та 
доповнень до діючої 
Програми, на основі аналізу її  
виконання, виробничих потреб 
чи змін у 
законодавстві

   _________ Управління 
освіти  

2021 -
2025

 Секретар  ради                                                                                Мар´ян БЕРНИК


