
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

30.08.2021                                    с.Миколаївка                                         № 104-ОД

Про організацію підвезення учнів     
та педагогічних працівників закладів 
освіти Миколаївської сільської ради    
у 2021-2022 навчальному році
 

 

На  виконання  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»,
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних  закладів  та  організації  навчально-виховного  процесу  ДСанПіН
5.5.2.008-01,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  18.02.1997  р.  № 176
«Про  затвердження  Правил  надання  послуг   пасажирського  автомобільного
транспорту»,  спільного наказу МОЗ України та МВС України від 31.01.2013
року № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у
водії  та водіїв  транспортних засобів»,  Положення про порядок використання
шкільних автобусів, затвердженого рішенням 47 сесії Миколаївської сільської
ради  Сумського  району  Сумської  області  від  27.02.2020  №  15  та  з  метою
забезпечення  регулярного  підвезення  учнів  та  педагогічних  працівників,  які
проживають за межею пішохідної доступності в сільській місцевості до місць
навчання і додому у 2021-2022 навчальному році

НАКАЗУЮ:
1.  Керівникам  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради,  у

підпорядкуванні яких є шкільні автобуси:
1.1. Організувати підвезення учнів і вчителів до місць навчання та роботи

і в зворотному напрямку шкільними автобусами, не допускаючи  підвезення
сторонніх осіб.

Протягом навчального року
1.2.  Розробити  паспорта  автобусних  маршрутів,  схеми  маршрутів

задіяних для підвезення до місць навчання (роботи) та у зворотному напрямі. 
 До 10.09.2021 року 

1.3.  Здійснювати  контроль  за  використанням  шкільних  автобусів  за
цільовим призначенням та призначити відповідальних за безпеку дітей.

Постійно



1.4.  Призначити  наказом  відповідального  за  організацію  перевезень,
супроводжуючих,  вихователя по підвозу  з  числа працівників закладу освіти.
Провести їх своєчасний інструктаж і навчання.

До 10.09.2021

1.5.  Затвердити  наказом списки  учнів,  які  перевозяться  із  зазначенням
пунктів посадки і висадки у відповідності з паспортом маршруту.

До 10.09.2021
1.6.  Інформувати  батьків  дітей  або  осіб,  що  їх  замінюють  про  умови

організації перевезень за маршрутом шкільного автобуса.
До 10.09.2021

1.7.  Забезпечити  технічне  обслуговування  автобуса  та  проходження
передрейсового  технічного  огляду,  а  також  проходження  водієм  автобуса
передрейсового та післярейсового медичного огляду. 

Протягом навчального року
1.8.  Визначити  місце стоянки автобуса  та  особу  відповідальну за  його

зберігання.
До 10.09.2021

1.9.  Організувати  контроль  за  дотриманням  графіка  (розкладу)  та
маршруту руху.

Протягом навчального року

1.10. Забезпечити виконання інструкцій з безпека життєдіяльності учнів
при підвозі шкільними автобусами.

 Протягом навчального року

1.10. Забезпечити наявність наступної документації у закладі освіти:
- наказ про організацію підвезення учнів та педагогічних працівників до місць
навчання та у зворотному напрямку;
-  список  учнів  школи,  які  проживають  за  межею  пішохідної  доступності,
підписаний директором закладу освіти та затверджений начальником відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради;
- паспорт маршруту шкільного автобуса. При складанні Паспорта керуватися
Порядком  розроблення  та  затвердження  паспорта  автобусного  маршруту,
затвердженим  наказом  Міністерства  транспорту  та  зв’язку   України  від
07.05.2010 № 278; 
-  наказ  «Про  призначення  відповідального  за  організацію  перевезень,
вихователя і супроводжуючих»;
-  наказ  «Про  затвердження  списків  учнів  та  педагогів,  які  потребують
підвезення до місць навчання та в зворотному напрямку»;
-  наказ  «Про  затвердження  інструкції  з  організації  безпечного  перевезення
учнів і педагогічних працівників»;
-  спільний  наказ  відділу  освіти  з  центральною  районною  лікарнею  або
фельдшерсько-акушерським  пунктом  про  закріплення  відповідального



медичного працівника для проходження водієм шкільного автобуса щоденних
передрейсових медичних оглядів;
- журнал обліку інструктажів для водія, вихователя та супроводжуючих;
- журнал обліку інструктажів для учнів;
- журнал передрейсового та після рейсового медичного огляду водія медичним
працівником;
-  журнал  обліку  порушень  водієм  правил  дорожнього  руху  та  участі  в
дорожньо-транспортних пригодах;
-  журнал  обліку  технічного  стану  шкільного  автобуса  при  випуску  його  на
лінію та повернення в гараж;  
- договір на технічне обслуговування шкільного автобуса;
-  інструкція  для  водія  про  особливості  роботи  у  весняно-літній  та  осінньо-
зимовий період;
- інструкція для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і педагогів;
- інструкція для водія та супроводжуючих з надання першої медичної допомоги
потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;   
-  інструкція  для  водія,  вихователя  та  супроводжуючих  щодо  дій  у  разі
дорожньо-транспортної пригоди;
- інструкція для водія, вихователя та супроводжуючих щодо дій у разі  загрози
вчинення терористичного акту;
- інструкція для водія при русі через залізничні колії;
-  інструкція  вихователя  та  супроводжуючих  з  організації  безпечного
перевезення учнів.

1.11. Забезпечити  наявність  наступної  документації  у  водія  шкільного
автобуса:
-  список  учнів  школи,  які  проживають  за  межею  пішохідної  доступності,
затверджений керівником відділу освіти;
-  паспорт  маршруту,  затверджений  сільським  головою,  погоджений
начальником відділення патрульної поліції, відповідальним за дорожній рух;
-  графік  роботи  та  відпочинку  водія  шкільного  автобуса,  затверджений
директором закладу освіти;
-  наказ  по  школі  «Про  призначення  відповідального  за  організацію
перевезень, вихователя і супроводжуючих»;
- копія посвідчення водія (категорія D – не менше 5 років стажу);
- копія медичної довідки водія;
- копія техпаспорта шкільного автобуса;
- копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу;
- копія поліса обов’язкового страхування;
-  копія свідоцтва про право на проведення передрейсових та після рейсових
медичних оглядів водія;
- копія договору на технічне обслуговування шкільного автобуса;
- копія плану заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод під час
підвезення учнів;
- усі необхідні інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для водія.



1.12.  Підвіз  учнів та вчителів на  обласні  заходи (змагання,  олімпіади,
конкурси,  тестування,  тощо)  та  інші  організовані  заходи  в  межах  Сумської
області за рахунок позабюджетних надходжень та за погодження відділу освіти,
молоді та спорту.

Протягом навчального року
1.13.  Використання  шкільних  автобусів  для  здійснення  нерегулярних

перевезень  затверджується  розпорядженням  сільського  голови  та
забезпечується необхідною документацією (шляховий лист, наказ по установі,
яка використовує автобус, та список осіб які перевозяться).

Протягом навчального року
1.14.  Використання  шкільних  автобусів  для  потреб  структурних

підрозділів сільської ради та для потреб, непередбачених даним Положенням,
дозволяється тільки з дозволу сільського голови, за умови укладення договору
між відділом освіти, молоді та спорту та установою, яка використовує автобус.

Протягом навчального року
2.  Контроль  за  виконанням  даного  наказу  покласти  на  головного

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Нікітенко О.В.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	

