
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

___28 липня 2022_року             м. Старокостянтинів                         № ___244___________ 

 

 

Про затвердження програми 

забезпечення проїзду учнів  

навчальних закладів міста 

Старокостянтинова на                        

2022-2025 роки 

 

 

З метою забезпечення ефективної дії механізму пільгових перевезень 

учнів, відповідно до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про 

дорожній рух», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

рішення виконавчого комітету міської ради від 16 червня 2022 року                     

№ 183 «Про встановлення вартості проїзду пасажирів на міських маршрутах 

загального користування», розпорядження міського голови від 07 липня                  

2022 року № 391/2022-рв «Про надання чергової відпустки Наталії 

ШАБЕЛЬНИК», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення проїзду учнів навчальних                    

закладів міста Старокостянтинова на 2022-2025 роки (далі - Програма) згідно з 

додатком. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради     

(Валентина КАМІНСЬКА) забезпечити виділення коштів з бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на 

реалізацію Програми. 

 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити відшкодування коштів, передбачених у 

бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на реалізацію 

Програми. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської
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міської ради Ольгу ТРОЯН. 

 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

28 липня 2022 року № 244 

 

 

Програма    

забезпечення проїзду учнів навчальних закладів міста Старокостянтинова 

  на 2022-2025 роки 

 

 

1. Загальні положення 

Організація пільгового безоплатного підвезення учнів до місць навчання і 

додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття загальної середньої та професійної 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» визначена можливість забезпечити пільговий      

проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця 

навчання і додому в порядку та розмірах, визначених органами                   

місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевого 

бюджету. 

Зміст здобуття загальної освіти є важливою умовою навчально-

пізнавальної діяльності учнів, оскільки він відображає поточні й перспективні 

потреби суспільства, є інструментарієм конструювання і здійснення учнями цієї 

діяльності і тим самим є змістом особистісних потреб індивіда в навчанні. 

Важливість забезпечення доступу до якісної освіти для учнів   

Старокостянтиновської міської територіальної громади кожного навчального 

року  має актуальний характер. 

Основою реалізації Програми є: закони України «Про загальну середню  

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

транспорт», «Про автомобільний транспорт», постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання 

послуг пасажирського автомобільного транспорту», рішення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради від 16 червня 2022 року № 183 

«Про встановлення вартості проїзду пасажирів на міських маршрутах 

загального користування» та інші нормативно-правові акти, що регулюють 

діяльність автомобільного громадського пасажирського транспорту загального 

користування. 
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2. Паспорт Програми 

 

Ініціатор розроблення 

програми 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

Розробник програми Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

Відповідальний виконавець Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

Учасники програми Управління соціального захисту населення, 

фінансове управління, управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради 

Термін реалізації  програми 2022-2025 роки 

Перелік бюджетів, які  

приймають участь у 

виконанні  програми 

Бюджет  Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

У межах бюджетних призначень та коштів 

бюджету Старокостянтинівської міської  

територіальної громади на зазначені цілі 

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

В місті близько третини дітей, які відвідують навчальні заклади,  проживає 

на відстані 2-3 кілометрів від навчальних закладів. Щоденно таким дітям 

доводиться користуватися громадським транспортом. Більшість сімей  виховує 

двох і більше дітей. Фінансові затрати з перевезення дітей лягають  досить 

значним вантажем на сімейний бюджет. Не всі діти можуть відвідувати 

позашкільні навчальні заклади з причини фінансової неспроможності сплати за 

проїзд. 

Розв’язання проблеми передбачається досягти шляхом зменшення 

фінансового тиску на бюджети сімей, діти яких навчаються в освітніх закладах 

міста, за рахунок часткового відшкодування вартості проїзду перевізникам з  

бюджету міської територіальної громади з розрахунку 50% від встановленої 

вартості за проїзд учнів до освітнього закладу та у зворотному напрямку, а 

також для відвідування гуртків. 

Загальна середня освіта міста реалізується в восьми  загальноосвітніх 

навчальних закладах, в яких відповідно до планової мережі буде навчатися          

4718 дітей, та в Старокостянтинівському аграрно-промисловому ліцеї, де 

планується навчання 100 учнів з міської територіальної громади. 

Значна кількість дітей залучається до позашкільної освіти. Так, лише в 

минулому навчальному році Центр дитячої та юнацької творчості відвідувала   

1351 дитина, дитячо-юнацьку спортивну школу відвідували 430 учнів, 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат - 460 дітей, станцію юних 

техніків - 624 дитини. В дитячих мистецьких школах навчалося 449 дітей,
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із них 249 - вихованці музичної школи,  200 - художньої школи. 

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення рівного доступу до якісного навчання, 

сприяння творчого розвитку обдарованих учнів міської територіальної громади 

та соціального захисту дітей шляхом  здешевлення вартості проїзду. 

 

5. Цільова група Програми 

Цільовою групою Програми є: 

учні, які користуються послугами міського  пасажирського транспорту; 

перевізники - суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги 

пасажирам з їх перевезення і несуть відповідальність за якість послуг, що 

надаються. 

 

6. Завдання та очікувані результати виконання Програми 

 

№ 

з/п 

Завдання Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечення 

здешевлення 

проїзду учнів до 

освітніх та 

позашкільних 

навчальних 

закладів 

2022-2025 

роки 

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

 

1. Створення 

сприятливих умов 

щодо перевезення 

учнів у межах міста. 

2. Зменшення 

фінансового тиску 

на бюджети 

окремих сімей. 

3. Своєчасне 

відвідування 

учнями навчальних 

закладів. 

4. Створення рівних 

умов доступу до 

освіти. 

5. Здійснення 

відшкодувань 

перевізникам за 

надані послуги за 

рахунок коштів 

бюджету 

Старокостянтинів-

ської міської 

територіальної  

2 Забезпечення 

ефективної 

системи  

соціального 

захисту сімей, 

що мають дітей, 

які навчаються в 

освітніх 

навчальних 

закладах міста 

3 Проведення 

моніторингу та 

перевірок 

виконання 

перевізниками 

загальних вимог 

щодо  

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

інфраструктури, 

управління 

соціального  
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1 2 3 4 5 

 забезпечення 

якості 

обслуговування 

загальноміських 

маршрутів,  

здійснення 

перевезень учнів 

 захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

громади в межах 

бюджетних 

призначень 

4 Видача 

індивідуальних 

квитків для 

учнів 

Старокостянти-

нівського 

аграрно-

промислового 

ліцею 

Старокостянтинів-

ський аграрно-

промисловий ліцей 

 

7. Фінансове забезпечення Програми 

 

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки та 

здійснюється управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 

 

8. Порядок здійснення відшкодування компенсації за перевезення учнів 

навчальних закладів  міста Старокостянтинова 

Компенсація пільгових перевезень учнів навчальних закладів міста 

перевізнику здійснюється управлінням соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради на підставі договорів між виконавчим 

комітетом міської ради та перевізниками відповідно до вимог чинного 

законодавства, які готує управління житлово-комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської ради.  

Підставами для розрахунку відшкодування втрат за пільговий проїзд учнів 

є результати обстежень пасажиропотоку на міських маршрутах загального 

користування, які організовує та надає управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури  виконавчого комітету міської ради. 

Розрахунок  відшкодування втрат за пільговий проїзд учнів навчальних 

закладів міста в міському автомобільному транспорті загального користування 

здійснюється шляхом визначення середньої кількості перевезених учнів згідно з 

обстеженням та її питомої ваги до загальної кількості перевезених учнів по 

кожному перевізнику окремо. Загальна сума витрат розраховується шляхом
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множення питомої ваги до загальної кількості перевезених учнів по кожному 

перевізнику на суму виділених планових асигнувань на відповідний період. 

Пільги на проїзд в міському транспорті учням Старокостянтинівського 

аграрно-промислового ліцею надаються на підставі квитків, підготовлених   

ліцеєм на відповідний місяць, завірених управлінням соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. Розрахунок проводиться шляхом 

множення кількості використаних квитків, поданих перевізниками, на вартість 

квитка, яка встановлена відповідним рішенням виконавчого комітету міської 

ради. 

На підставі розрахунків, автоперевізник та головний розпорядник коштів  

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади за видатками 

на компенсаційні виплати за пільговий  проїзд учнів навчальних закладів 

міської територіальної громади автомобільним транспортом складають акти 

звіряння за формою № 3-пільга, затвердженою наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 28 березня 2003 року № 83, у яких суми мають 

відповідати втратам згідно з розрахунком, але бути не більшими за уточнені 

бюджетні призначення на відповідний період з наростаючим підсумком з 

початку року. Зазначені акти звіряння складаються в трьох примірниках, 

підписуються керівниками, скріплюються печатками перевізника та 

розпорядника коштів, один із яких передається фінансовому управлінню 

виконавчого комітету міської ради для врахування фактичних нарахувань з 

наступним фінансуванням, а два примірника залишаються в кожної із сторін, 

що підписали акти. 

Головний розпорядник коштів приймає до відшкодування суми 

нарахованих пільг за фактично надані послуги в звітному місяці та  здійснює 

розрахунки з перевізниками за надані пільгові послуги в межах планових 

асигнувань.  

Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд учнів навчальних 

закладів міста припиняється в разі закінчення терміну дії договору про 

перевезення пасажирів, а також закінчення терміну дії або позбавлення 

перевізника ліцензії. 

 

9. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми та використанням бюджетних коштів, 

спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради         підпис            Валентина КАМІНСЬКА 


