
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

03  .11.202  1                                       с.Миколаївка                                        № 13  9  -ОД  

Про встановлення надбавки до норм
витрат пального в зимовий період
2021-2022 років

На  пiдставi  наказу  Державного  департаменту  автомобільного  транспорту
України № 43 від 10.02.1998 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті» зі змінами від 2012 року (п.3.1 Норм
витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті), у зв’язку з
настанням  низьких  температур  повітря  та  з  метою  ефективного  використання
бюджетних асигнувань на утримання транспортних засобiв

НАКАЗУЮ:
1.  Пiдвищувати  норми  витрат  палива  в  холодну  пору  року  для

транспортних  засобiв  (шкiльний  автобус),  якi  перебувають  на  балансi  відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради та передані закладам освіти
для перевезення дiтей до мiсць навчання та додому в залежності вiд фактичної
температури  повiтря  навколишнього  середовища,  застосувавши  коефiцiент
кориryвання:

 - від 0 до - 5 градусів -  до 2%
 - від 5 до -10 градусів -  до 4%
 - від  -10 до - 15 градусів – до 6 %
 - від 15 до -20 градусів -  до 8%
 - від 20 до - 25градусів  -  до 10%
 -  нижче ніж -25 градусів  – до 12%

2. Керівникам  закладів загальної середньої освіти протягом зимового періоду
2021-2022 навчального року:

2.1. Щоденно вести журнал «Реєстрації температурного режиму  зовнішнього
повітря»   станом  на  6.00  годину  ранку  та  15.00  годину  дня  (за  результатами
власних вимірювань чи зведеної державної служби гідрометеорології).

                                                         Протягом листопада-березня 20201-2022 н.р.
  2.2.  Фіксувати в  подорожніх листах водіїв  середнє значення  температури

навколишнього середовища (ранок – день).
Протягом зимового періоду 2021-2022 н.р.           



2.3. Контролювати забезпечення безпечних умов використання транспортних
засобів, своєчасне підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти та у
зворотному напрямку відповідно до «Правил охорони праці на автомобільному
транспорті»,  ДНАОП  0.00-1.28-97  п.16  «Вимоги  безпеки  при  експлуатації
транспортних засобів», «Правил дорожнього руху».

                                                                                                                    Постійно
3.  Водіям  автотранспортних  засобів  підтримувати  технічно-справний  стан

підвізних  транспортних  засобів  та  дотримуватись  своєчасного  технічного
обслуговування відповідно до графіка дорожньо-транспортних засобів.
                                                                                                                           Постійно

4. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту (Одінцовій Н.С.):
4.1.  Забезпечити  фінансування,  пов’язане  з  виконанням  даного  наказу,

відповідно до діючого законодавства України. 
4.2.  Здійснити  чіткий  контроль  за  раціональним  використанням  коштів,

режимом  економії  та  встановленими  нормами  витрат  паливно-мастильних
матеріалів автотранспортом.

4.3.  Вести  облік  витрат  паливно-мастильних  матеріалів  згідно  з  даним
наказом.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера
централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Одінцову Н.С.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА

З наказом ознайомлені:

__________   ___________   Н.С. Одінцова


	

