
Додаток № 26 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №       -27/2023 

 

Звіт про виконання  

Програми забезпечення пільгового перевезення учнів, які проживають на 

території населених пунктів Вигодської територіальної громади, до місця 

навчання і у зворотному напрямку на 2022-2025 роки 

(далі Програма) за 2022 рік 

 

І. Загальні відомості про Програму 

Програма забезпечення пільгового перевезення учнів, які проживають на 

території населених пунктів Вигодської територіальної громади, до місця 

навчання і у зворотному напрямку на 2022-2025 роки (далі - Програма) 

затверджена рішенням Вигодської селищної ради від 22.12.2021 № 1208-13/2021 

(зі змінами). Кінцевий термін виконання програми – 31 грудня 2025 року. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є виконання вимог статті 13 Закону України «Про освіту», 

статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», 

організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів закладів 

освіти до місця навчання і у зворотному напрямку та створення оптимальних 

умов для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.  

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

Програма передбачає такі завдання: 

- забезпечення доступності початкової, базової та повної загальної середньої 

освіти для громадян, які проживають на території громади; 

- забезпечення регулярного, безоплатного підвезення учнів до місця 

навчання і у зворотному напрямку; 

- створення умов для здобуття початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти громади. 

 

ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

Забезпечено перевезення 100 відсотків учнів (363 особи), які проживають на 

території населених пунктів Вигодської територіальної громади і знаходяться за 

межею пішохідної доступності (більше 2 кілометрів) від закладів загальної 

середньої освіти, відповідно до їх території обслуговування. 

Підвезення здійснювалось рейсовими автобусами (3 одиниці) та найманими 

автотранспортними засобами (2 одиниці) за маршрутами: 

 

 

 



№ 

з/п 

Маршрут К-сть 

учнів 

Вигодський ліцей 

1. Новоселиця Вигода 134 

2. Пациків Вигода 32 

Вишківський ліцей  

3. Вишків Вишків 31 

Лолинська гімназія 

4. Максимівка Лолин 6 

 Пшеничниківська гімназія  

5. Новошин (ур. Дядич) Пшеничник 4 

З метою забезпечення безпечних умов підвезення учнів до Вигодського 

ліцею із села Новоселиця необхідно відкрити ще один автобусний маршрут. 

 

V. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів селищного 

бюджету та інших джерел, що не заборонені законодавством.  

 Загальна сума виділених коштів, відповідно до кошторисних призначень 

склала 450,0 тис. грн. 

Загальна сума витрачених коштів склала 328,73 тис. грн. 

Всі кошти, передбачені на фінансування Програми не були використані 

через введення воєнного стану та організацію освітнього процесу за 

дистанційною формою навчання протягом певного періоду часу. 

 

Начальник Відділу освіти, молоді та спорту 

Вигодської селищної ради                                                    Віталій ОЛІЙНИК  

 


