
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 09 вересня 2019 року                       Баштанка                          №154- р 

 
 

Про забезпечення підвезення  

дітей  дошкільного віку, учнів 

та педагогічних працівників у 

заклади освіти Баштанської 

міської ради протягом 

2019/2020 навчального року 
 

 

         Відповідно до підпункту 4 пункту а статті 32, пункту 20 частини 4 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 

13 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну 

середню освіту» та з метою забезпечення  реалізації прав громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти, з о б о в ‘я з у ю:  : 

 

1. Доручити відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради (Зеркаліна ): 

 

1) забезпечити регулярне безоплатне  підвезення дітей дошкільного віку,  

учнів та педагогічних працівників   до місць навчання і додому  згідно з  

додатком;    

 

2)  передбачити кошти у бюджеті на 2020 рік, необхідні для утримання 

шкільного автотранспорту, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, 

безпечної експлуатації транспортних засобів, та вжити заходів щодо 

збереження життя і здоров’я дітей під час підвезення їх до місць навчання  і 

додому. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника  міського голови Драгуновського В.В. 

 

Міський  голова                                                                                              І. РУБСЬКИЙ 

 
 

 

 



ДОДАТОК  

до розпорядження 

міського голови 

                                                                                              від 09.09.2019 р. № 154-р 

 
В І Д О М О С Т І 

про потребу підвозу дітей шкільного, дошкільного віку та педагогічних працівників до місць 

навчання і додому 

 

 

№  

пп 

 

 

Назва навчального закладу 

 

 

З якого населеного 

пункту підвозяться 

Кількість 

дітей та учнів, які 

підвозяться до: 

Кількість 

педпраців-

ників, які 

підвозяться 

до: 
навчальних 

закладів 
дошкільних 
навчальних 

закладів 

навчальних 
закладів 

1. Баштанський опорний ЗЗСО І-

ІІІ ступенів    №1 

    с. Шевченко 

    с. Зелений Яр 

    с. Андріївка 

    мікрорайон 

«Агропромтехніка» 

        «БУЗС» 

14 

16 

5 

 

84 

41 

  

2. Баштанський опорний ЗЗСО  І-

Ш ступенів № 2 

    с. Тарасівка 

    ст. Горожани 

      мікрорайон 

«Агропромтехніка» 

 

5 

2 

 

69 

  

 

5 

3 Баштанська гімназія      мікрорайон 

«Агропромтехніка»        

90       23  

4. Новопавлівська філія  

 І-ІІ ступенів Баштанського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. № 2   

    с. Зелений Клин 

    м.Баштанка 

11 

3 

2  

5. Пісківська  філія  

 І-ІІ ступенів Баштанського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 

    с. Костянтинівка 23 12  

6. Плющівська загальноосвітня 

школа І-Ш ступенів 

    с. Шляхове 

    с. Новогеоргіївка 

    с. Новобирзулівка  

9 

24 

12 

2 

10 

1 

 

 

1 

1 

7 Христофорівська загально ос- 

вітня школа І-Ш ступенів 

    с.Мар'янівка 12   

8. Явкинська  загальноосвітня 

школа І-Ш ступенів 

    с. Красний Став  

    с.Явкине 

4 

26 

  

9. Новоіванівська філія  

 І-ІІ ступенів Баштанського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 

    с.Старосолдатське 

    с. Київське 

2 

7 

2 

5 

 

10. Новосергіївська філія  

 І-ІІ ступенів Баштанського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 

    с. Тарасівка 

    ст Горожани     

     

2 

5 

5  

    Усього:                                                                                             
 

 466 62 7 

     
 Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                                            Г.ЗЕРКАЛІНА 
 


