
Проект 

  
 

Богодухівська районна рада  

Харківської області 

ІІ сесія VІІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

Від 18 грудня 2015 року                                                               №  VIІ 

 

Про внесення змін та продовження  

терміну дії районної Програми 

“Шкільний автобус ” на 2011-2015 роки 

затвердженої рішенням районної ради  

від 24 лютого 2011 року №  93 -VI 

 

 Розглянувши підготовлену районною державною адміністрацією районну 

Програму «Шкільний автобус» на 2011- 2015 роки, розроблену у відповідності 

до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про 

загальну середню освіту»  та керуючись статтею 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Продовжити дію районної Програми «Шкільний автобус» на 2016 рік.

 2. Внести зміни до заходів з реалізації районної Програми «Шкільний 

автобус» на 2011- 2015 роки, що додаються. 

 3. Доручити районній державній адміністрації вжити необхідних заходів 

щодо реалізації районної Програми «Шкільний автобус» на 2011- 2016 роки. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (Ситник Л.М.). 

 

 

Голова районної ради                                                                   С.Ф.Панов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено  



Проект 

рішенням районної ради  

від  18.12.2015 року № ___- VІІ 

(_І сесія  VІІ скликання) 

Заходи 

з реалізації районної програми «Шкільний автобус» на 2011-2016 роки 

 

№ Зміст заходів Термін виконання Відповідальний за 

виконання 

Обсяги 

фінансування 

  І. Технічне обслуговування автотранспорту 

1. Забезпечити наявний у відділі 

освіти і закладах освіти 

автотранспорт паливо – 

мастильними матеріалами. 

Передбачити на ці цілі відповідні 

кошти. 

2011-2016 роки Фінансове 

управління, відділ 

освіти РДА 

Відповідно до 

потреби 

2. Проводити поточні і капітальні 

ремонти наявного у відділі 

освіти і закладах освіти 

автотранспорту. Передбачити на 

ці цілі відповідні кошти. 

2011-2016 роки Фінансове 

управління, відділ 

освіти РДА 

Відповідно до 

потреби 

3. Проводити страхування наявних 

у відділі освіти і закладах освіти 

автотранспортних засобів та 

водіїв відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

2011-2016 роки Відділ освіти РДА Відповідно до 

потреби 

4. Проводити технічні огляди  

наявного у відділі освіти і 

закладах освіти автотранспорту.  

Двічі на рік 

 

 

Відділ освіти РДА Відповідно до 

потреби 

5.  Забезпечити наявний у відділі 

освіти і закладах освіти 

автотранспорт сезонними 

автошинами. Передбачити на ці 

цілі відповідні кошти. 

2011-2016 роки Фінансове 

управління. Відділ 

освіти РДА 

Відповідно до 

потреби 

6. Передбачити в кошторисах 

відділу освіти  і закладів освіти 

кошти на оренду місць стоянки  

наявного автотранспорту.  

 

2011-2016 роки Відділ освіти РДА Відповідно до 

потреби 

7. При плануванні коштів на 

ремонт автомобільних доріг 

району забезпечити 

першочергове виділення коштів 

на ремонт доріг, якими 

здійснюється підвезення учнів та 

працівників закладів освіти до 

закладів освіти у сільській 

місцевості.  

2011-2016 роки Управління 

економіки РДА 

Відповідно до 

потреби 

 


