
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

 18 серпня 2015 року     м.Здолбунів                      № 114 

 

Про посилення контролю за організацією 

перевезення учнів шкільними автобусами 

 

 

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 

«Про затвердження Програми «Шкільний автобус», на виконання 

розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.03.2012 №170 

«Про районну Програму « Шкільний автобус на 2012-2015 роки»  та наказу 

відділу освіти  райдержадміністрації  від  07.02.2011  № 26  від  02.09.2013 № 179 

 « Про посилення контролю за організацією перевезення учнів шкільними 

автобусами»,  листів Міністерства освіти і науки України від 07.05.2004 № 31/9-

255 « Про перевезення груп учасників навчально-виховного процесу», від 

30.04.2004  № 1/9-242 « Про правила перевезення учнів», листа відділення 

Державної автомобільної інспекції з обслуговування адміністративних територій 

Здолбунівського району « Про перевезення організованих груп автомобільним 

транспортом» та з метою створення безпечних умов праці і навчання в закладах 

освіти, забезпечення регулярного підвозу учнів і педагогічних працівників 

навчальних закладів, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Покласти персональну відповідальність за використання шкільних 

автобусів на керівників Будеразької, Гільчанської, Спасівської,  

Копитківської, Глинської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 

Дерманського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І 

ступеня-гімназія», Мізоцького навчально-виховного комплексу « 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», Ступнівського навчально-

виховного комплексу « загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агротехнічний 

ліцей»,Білашівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів,дошкільний навчальний заклад- Дмитрука 

В.М., Махлюк Л.А., Воробеля В.В., Ступак Н.Р.,Цибульську В.О.. 

Шепельчук О.А., Овсійчук Р.А., Грицана В.В.,Рибака В.І. 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

 



2.1. Дотримуватись чинного законодавства при організації перевезень 

дітей. 

                                                                                                       Постійно 

2.2. Здійснювати контроль за організацією та дотриманням безпеки 

перевезення учнів шкільними автобусами, посилити вимоги щодо 

створення безпечних умов навчання та праці учасників навчально-

виховного процесу.  

                                                                                                       Постійно         

2.3. Забезпечити перевезення учнів відповідно до затвердженого списку.  

                                                                                                       Постійно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.4. Забезпечити супровід учнів при організації перевезення згідно із  

графіком, затвердженим наказом по школі. 

                                                                                                       Постійно  

2.5. Здійснювати профілактичну роботу з попередження дорожньо-

транспортних пригод за участю пішоходів шляхом організації 

безперервної навчально-роз’яснювальної роботи та формування 

свідомості вихованців, учнів та батьків щодо дотримання безпеки 

дорожнього руху. 

                                                                                                       Постійно 

2.6. Заборонити використання автобусів не за призначенням. 

                                                                                                      Постійно  

2.7. Опрацювати Закон України « Про автомобільний транспорт» усіма 

зацікавленими сторонами, що причетні до перевезення учнів, під 

розписку. 

                                                                                               До 01.09.2015 

2.8. Видати відповідні накази у закладах, ознайомити з ними під 

розписку працівників, залучених до організації перевезення учнів 

шкільними автобусами. 

                                                                                               До 01.09.2015 

2.9. Подати у відділ освіти райдержадміністрації документацію для 

створення банку даних по шкільному автобусу. 

                                                                                               До 07.09.2015 

2.10. Про організацію перевезення учнів шкільними автобусами 

інформувати відділ освіти райдержадміністрації. 

                                                             Щомісяця до 30 числа 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

Начальник відділу                                                                             Л.Карпенко    

 

 

 

 

 

 

 



 Проект  наказу  підготував 

 

 головний спеціаліст відділу освіти                         А.Демедюк 

 

 

Погоджено: 

 

    

юрисконсульт                                       І. Кухарчук  

 

 

    


