
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

30.08.2021                                       Перечин                                    № 26/01-07 

 

Про організацію підвезення учнів  

та педагогічних працівників  

«Шкільним автобусом» до  

Перечинського ліцею у 2021/2022 н. р. 

 

На виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (НАКАЗ 

МОЗ УКРАЇНИ від 25.09.2020 №2205, Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394), 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», та із 

метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації 

безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти до місця навчання, роботи й 

додому в 2021-2022 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Директору Перечинського ліцею Гунці Ф.Ф: 

1.1. Організувати підвезення учнів і вчителів до місць навчання та 

роботи і в зворотному напрямку шкільними автобусами, не допускаючи 

підвезення сторонніх осіб. 

Постійно протягом навчального року 



1.2.Затвердити маршрути руху шкільних автобусів та графіки руху 

автобусів, задіяних для підвезення до місць навчання (роботи) та у 

зворотному напрямі до 02.09.2021 року.  

1.3.До 10.09.2021 року забезпечити поновлення списків учнів, які 

проживають за межею пішохідної доступності, створити всі умови для 

виконання Закону України «Про повну  загальну середню освіту» щодо 

забезпечення  регулярним підвезенням учнів до місць навчання і додому в 

2021-2022 навчальному році. 

1.4. Організувати проведення бесід з учнями щодо дотримання ними 

правил безпеки  при  посадці в автобус, виході з автобусу, дотриманню 

правил поведінки в автобусі під час руху. 

Постійно 

1.5. Видати наказ про порядок експлуатування автотранспорту та 

випуску його в рейс. 

1.6. Переглянути та при необхідності внести зміни до розкладів руху 

транспортних засобів з урахуванням розкладу уроків у закладах освіти та 

кількості учнів, які користуються даним транспортом. 

1.7. Забезпечити шкільні автобуси водіями-професіоналами категорії 

«D» та відповідним стажем роботи. 

1.8. Призначити педагогічних працівників для супроводу дітей під час 

перевезення. 

1.9. Постійно забезпечувати виконання інструкцій «Безпека 

життєдіяльності учнів при користуванні шкільним автобусом» з метою 

безпеки життя та здоров’я учнів під час їх перевезення до навчальних 

закладів та у зворотному напрямку. 

1.10. До 10.09.2021 року надати відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту списки дітей, які перевозяться, графіки руху шкільних автобусів та 

копії наказів по закладу освіти щодо призначення супроводжуючих осіб. 

1.12. Постійно здійснювати контроль за цільовим використанням 

шкільних автобусів. 

1.13. Забезпечити: 

зберігання транспортних засобів у неробочий час відповідно до вимог 

законодавства; 

проведення інструктажу водіїв у порядку, визначеному чинним 

законодавством; 

наявність у водіїв відповідної документації на перевезення дітей; 

щоденний контроль за рухом шкільних автобусів; 



проведення профілактичних заходів, спрямованих на підвищення рівня 

безпеки перевезень організованих груп дітей та здійснювати систематичний 

контроль за їх виконанням; 

регулярний передрейсовий (післярейсовий) технічний  огляд 

транспортних засобів. 

1.14. Довести до відома учнів, батьків, педагогічних працівників, які 

підвозяться, розклад руху та визначені зупинки шкільного автобуса під 

підпис. 

 До 02.09.2021 

1.15. Взяти до відома, що керівник закладу освіти несе персональну 

відповідальність за організацію підвозу учнів до закладу освіти та додому. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 


