ПРОЕКТ
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від

№

м. Краматорськ
Про внесення змін до порядку
надання пільг на проїзд у міському
транспорті учням загальноосвітніх
навчальних закладів м. Краматорська,
затвердженого рішенням виконкому
міської ради від 18.03.2015 № 122
З метою забезпечення рівного доступу до якісного навчання, сприяння творчого
розвитку обдарованих учнів шкіл міста та соціального захисту дітей, на виконання ст. 56
Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту»,
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до порядку надання пільг на проїзд у міському транспорті учням
загальноосвітніх навчальних закладів м. Краматорська, затвердженого рішенням міської
ради від 18.03.2015 № 122, виклавши його у новій редакції (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від
15.07.2015 року № 387, від 20.01.2016 року № 23, від 18.05.2016 року № 333.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Люльку Ю.А.
Міський голова

А. В. Панков

Додаток
до рішення виконкому міської ради
……………….. №….
ПОРЯДОК
Надання пільг на проїзд у міському транспорті
учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Краматорська
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту»,
статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
2. Порядок регулює механізм надання пільг на проїзд у міському автотранспорті
учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Краматорська та використання коштів
міського бюджету на забезпечення освітніх потреб усіх учнів шкіл міста.
3. У зв’язку з віддаленістю проживання учнів селищних загальноосвітніх закладів
м. Краматорська від місця навчання, враховуючи вимоги державних санітарних правил і
норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених Постановою Головного
державного санітарного лікаря України 14.08.2001 № 63, передбачити пільги на проїзд у
міському автотранспорті для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають за
межею пішохідної доступності до найближчого загальноосвітнього закладу, за рахунок
коштів міського бюджету:
1) у разі наявності рейсових перевезень по маршруту до навчального закладу пільги
на проїзд учнів встановлюються в розмірі повної вартості квитка на такий автобус до місця
навчаннятадодому;
2) у разі відсутності рейсових перевезень по маршруту до навчального закладу пільги
на проїзд учнів надаються шляхом забезпечення перевезення дітей до місця навчання та
додому окремим транспортом.
4. Асигнування, передбачені у кошторисах доходів та видатків управління освіти
Краматорської міської ради на надання пільг на проїзд у міському автотранспорті учням
загальноосвітніх навчальних закладів м. Краматорська, використовуються з урахуванням
вимог законодавства щодо закупівель за державні кошти:
1) у разі наявності рейсових перевезень по маршруту до навчального закладу і додому
директори загальноосвітніх навчальних закладів надають до управління освіти списки учнів,
що мешкають на відстані більше, ніж 2 км (для учнів початкових класів) та 3 км. (для учнів
середніх та старших класів) до загальноосвітнього закладу, із зазначенням маршруту
транспортного засобу, яким буде користуватися дитина. Відповідно до сформованих списків
у кожному навчальному закладі оформляються проїзні квитки для учнів, що мешкають на
відстані більше, ніж 2 км (для учнів початкових класів) та 3 км. (для учнів середніх та
старших класів) до загальноосвітнього закладу, і видаються дітям. Керівництво школи
проводить роз’яснювальну роботу з учнями. Спеціалістами управління освіти відповідно до
списків учнів, що мешкають на відстані більше, ніж 2 км (для учнів початкових класів) та 3
км. (для учнів середніх та старших класів) до загальноосвітнього закладу, розраховується
очікувана сума вартості проїзду на кожному маршруті та укладаються договори з
перевізниками, які обслуговують відповідні маршрути.
Директор школи визначає відповідальну особу за ведення обліку дітей, які мають
право на пільговий проїзд. Класні керівники учнів, які мають право на пільговий проїзд,
щоденно ведуть табель відвідування загальноосвітнього навчального закладу дітьми та
надають табель особі, яка відповідає за ведення обліку учнів. Відповідальна особа щомісячно
формує зведені списки дітей по школі, які користувалися пільгами на проїзд, та надає ці

списки до централізованої бухгалтерії управління освіти. Працівник централізованої
бухгалтерії надає списки дітей, які користуються пільгами на проїзд, перевізникам.
Повна вартість проїзду дітей сплачується перевізникам згідно з актами-рахунками як
відшкодування фактично понесених збитків за перевезення визначеної кількості дітей (за
списками), що мають право на пільговий проїзд. Акти-рахунки надаються відповідно до
списківучнів,якікористувалисяпільгаминапроїздупопередньомумісяці.
2) враховуючи відсутність рейсових маршрутів міського автотранспорту з віддалених
селищ Василівська Пустош та с. Комишуваха, забезпечити проїзд окремим транспортом
учнів шкіл № 13, 33, 10, 26 (2 рейси) шляхом укладання договорів з перевізниками, що
визначаються за результатами проведення процедури відкритих торгів згідно з вимогами
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10квітня 2014 року №1197-VII.
3) враховуючи проведення капремонту будівлі Краматорській українській гімназії,
забезпечити підвезення учнів, які навчаються в Краматорській українській гімназії до ЗОШ
№ 10, ЗОШ № 16 (на час виконання ремонту Краматорської української гімназії).
4) враховуючи необхідність відвідування учнями селищних шкіл міських виховних
заходів, що проходять у центрі міста, забезпечити проїздом окремим транспортом учнів, які
навчаються у шкілах №№ 13, 20, 21, 23, 26, 30, 31, 33, НВК (ЗОШ № 32 – ДНЗ) (2 рейси).
Означену послугу надавати кожній школі 3 рази на місяць для перевезення організованої
групи дітей до 55 осіб.

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

