
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23-сесія сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ
22.12.2021 року №23-35/VIII

Про затвердження Програми 
«Пільгове підвезення учнів та 
педагогічних працівників закладів освіти 
Сагунівської сільської ради» на 2022 рік

Керуючись п.22 ч.І ст.26, пп.1 ст.32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.66 Закону України «Про освіту», ст.20 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», Санітарним регламентом для 
закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 
25.09.2020 № 2205 та з метою організації безпечного, регулярного і 
безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Пільгове підвезення учнів та педагогічних 
працівників закладів освіти Сагунівської сільської ради» на 2022 рік (далі - 
Програма), що додається.
2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 
передбачених бюджетом Сагунівської сільської територіальної громади на 
2022 рік та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством 
України.
3. Виконавчому комітету Сагунівської сільської ради забезпечити виконання 
даної Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Сагунівської 

сільської ради від 22.12.2021 
№23-35/УІІІ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва програми «Пільгове підвезення учнів та 
педагогічних працівників закладів освіти 

Сагунівської сільської ради»

Нормативно-правова база
Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту»

Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради

Розробник програми
Відділ освіти, культури, туризму, молоді, 
спорту та охорони здоров’я виконавчого 

комітету Сагунівської сільської ради

Відповідальний 
виконавець програми

Виконавчий комітет Сагунівської 
сільської ради

Термін реалізації програми 2022 рік

Фінансування програми
Кошти бюджету Сагунівської сільської 
територіальної громади та інші джерела 

фінансування, не заборонені 
законодавством України



Додаток до Програми

Заходи Програми
«Пільгове підвезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти 

Сагунівської сільської ради» на 2022 рік

№ 
з/п

Зміст заходів Термін 
виконай 
ня

Джерела 
фінансування

Виконавці

1 Визначення потреби в 
організації підвезення
учнів до місця навчання 
та у зворотному
напрямку

січень 
2022 р.

фінансування 
не потребує

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, 

туризму, молоді, 
спорту, соціального 
захисту населення 

виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 

ради;
керівники закладів 

освіти
2 Визначення потреби в 

організації підвезення 
педагогічних 
працівників закладів
освіти до місць роботи та 
у зворотному напрямку

січень 
2022 р.

фінансування 
не потребує

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, 

туризму, молоді, 
спорту, соціального 
захисту населення 

виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 

ради; 
керівники закладів 

освіти;
3 Проведення переговорів 

та укладання договорів 
транспортного 
обслуговування з
перевізниками всіх форм 
власності для підвезення 
учнів та педагогічних 
працівників до місця 
навчання (роботи) та у 
зворотному напрямку

січень 
2022 р.

фінансування 
не потребує

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, культури, 

туризму, молоді, 
спорту, соціального 
захисту населення 

виконавчого комітету 
Сагунівської сільської 

ради; 
юрисконсульт

4 Здійснювати підвезення 
шкільним автобусом 
учнів і педагогічних 
працівників до закладів 
освіти сіл Топилівка та

2022

бюджет
Сагунівської 

територіальної 
громади, інші 

джерела 
фінансування

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської 

ради



Боровиця та у 
зворотньому напрямку

не заборонені 
законодавством

5 Забезпечення 
фінансування заходів
Програми

2022 бюджет 
Сагунівської 

територіальної 
громади, інші 

джерела 
фінансування 
не заборонені 

законодавством

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської 

ради

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО


