
без програми

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 травня 2015 року № 179

Про схвалення проекту обласної програми 
„Шкільний автобус” на 2015-2017 роки

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, 
„Про загальну середню освіту”, Державної цільової соціальної програми 
„Шкільний автобус”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
16 січня 2003 року № 31, Державної стратегії регіонального розвитку України 
на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 06 серпня 2014 року № 385, Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 
25 червня 2013 року № 344/2013, наказу Міністерства освіти і науки України 
від 29 січня 2015 року № 63 „Про затвердження Плану заходів МОН з 
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної 
угоди”, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, 
затвердженої рішенням Київської обласної ради VI скликання від 04 грудня 
2014 року № 856-44-УІ, Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Київської області на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської 
обласної ради VI скликання від ЗО квітня 2015 року № 921-48-УІ та з метою 
забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, 
створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів і 
належних умов для отримання учнями повноцінної загальної середньої освіти у 
сільській місцевості:

1. Схвалити проект обласної програми „Шкільний автобус” на 2015 -  
2017 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Першому заступнику голови Київської облдержадміністрації 
Парцхаладзе Л.Р. у встановленому порядку організувати подання 
облдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Визначити департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації 
координатором та головним виконавцем заходів, передбачених Програмою.

4. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації після 
затвердження Програми при формуванні обласного бюджету передбачити 
видатки на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей 
бюджету та його пріоритетів.
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Голова адміністрації /  £. В.М. Шандра


