
                                                                                

 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
12 червня  2014 року Здолбунів № 126 
 

Про виконання районної цільової  

соціальної програми «Шкільний  

автобус» на 2012-2015 роки» 

 

На виконання районної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» 

на 2012-2015 роки», схваленої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 27 березня 2012 року № 170 та затвердженої рішенням 

Здолбунівської районної ради від 23 травня 2012 року № 310, доручення голови 

райдержадміністрації від 10 червня 2014 року №дор.-2701, 

 

наказую: 

 

1. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації з 

відповідними посадовими обов’язками: 

1)  забезпечити належний контроль за виконанням районної цільової 

соціальної програми «Шкільний автобус» на 2012-2015 роки», схваленої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 березня 2012 

року № 170.   

Постійно 

 

 2) провести аналіз стану підвезення учнів, дітей дошкільного віку та 

педагогічних працівників шкільними автобусами та іншими видами транспорту. 

До 25 серпня 2014 року 

 

2. Керівникам навчальних закладів: 

 

1) забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

від 06 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого в 

Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 щодо 

введення 0,5 штатної одиниці посади вихователя (на один шкільний автобус) для 

супроводу учнів. 

До 01 вересня 2014 року  

по мірі фінансування 

 

 2)      забезпечити належні умови зберігання шкільних автобусів для 

перевезення школярів, пристроями супутникової навігації та відеореєстрації. 



2014-2015 роки 

 

3)   розглянути питання щодо здійснення огляду технічного стану 

шкільних автобусів кадрами з відповідною технічною освітою. 

До 01 вересня 2014 року 

 

4)  здійснювати вивчення стану організації проведення передрейсового 

технічного огляду шкільних автобусів, медичного огляду водіїв, інструктажів з 

безпеки дорожнього руху та проходження призначеними особами відповідної 

перепідготовки. 

Упродовж 2014-2015 років 

 

5)  про хід виконання наказу інформувати відділ освіти 

райдержадміністрації. 

Щороку до 20 грудня 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу        А.Демедюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Погоджено  

 

юрисконсульт         І.Кухарчук 

 

 


