
     

     

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 вересня  2015 року                   № 543 

смт. Голованівськ 
 

Про стан виконання районної програми 

«Шкільний автобус» на 2014-2020 роки 

 

 Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць 

навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної середньої освіти. Статтею 14 Закону України 

«Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та 

статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного 

підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2003 року 

№ 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», наказу 

Міністерства освіти у науки України від 4 лютого 2003 року № 51, рішення 

тридцять першої сесії шостого скликання від 20 червня 2014 року № 421 

«Про затвердження районної програми «Шкільний автобус» на 2014-2020 

роки» затверджено районну програму «Шкільний автобус» до 2020 року. 

 На виконання даної програми у Голованівському районі підвіз учнів 

здійснюють 9 шкільних автобусів. Із них 6 автобусів придбано за кошти 

державного бюджету та 3 – районного бюджету.  Шкільними автобусами 

здійснюється підвіз учнів до Побузької ЗШ І-ІІІ ст. (с. Капітанка та 

Липовеньке), НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ» (с. Давидівка, 

Полонисте, Іллічівка), НВК «Пушківська ЗШ І-ІІ ст.. – ДНЗ» (с. 

Олександрівка, Одая, Липовеньке), Лебединської ЗШ І-ІІІ ст. (с. Давидівка, 

Табанове, Лащівка), НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (с. Маріамполь, 

Новосілка, Одая), Шепилівської ЗШ І-ІІ ст. (с. Олександрівка), НВК 

«Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка-гімназія» (с. Шепилове, 

Олександрівка). 

 Маршрути всіх автобусів, які здійснюють підвіз учнів до місць 

навчання і додому розроблені відділом освіти, погоджені начальником 

 

 



відділу освіти районної державної адміністрації і начальником ВДАІ по 

обслуговуванню території Голованівського району, затверджені директором 

департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації. 

 На виконання заходів державної програми «Шкільний автобус» 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року 

№ 31 (зі змінами) за кошти державного бюджету у 2013 році району 

поставлено 1 шкільний автобус на суму 382,0 тис.грн., який вручено 

Побузькій ЗШ І-ІІІ ст. для підвозу учнів із сусідніх сіл. 

 На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту районної  

державної адміністрації Туза С.В. про стан виконання районної програми 

«Шкільний автобус» на 2014-2020 роки взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації   

забезпечити виконання заходів Програми та створити у сільській місцевості 

належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у 

справах сім’ї.  

 
 

 

Голова районної ради            О.Чушкін 


