
Р І Ш Е Н Н Я
колегії відділу освіти Первомайської райдержадміністрації

від 29.05.2019 року

Про стан забезпечення підвезення учнів та 
педагогічних працівників району 
згідно вимог Закону України «Про освіту

Заслухавши довідку провідного інженера з охорони праці відділу освіти 
Первомайської райдержадміністрації Попик Н.В., виступи керівників 
Підгорбднянської ЗОШ І-ІІІ ст. Жигалюк Н. І. та Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 1 Кириленка В. Ю., колегія відділу освіти райдержадміністрації відзначає, що 
керівниками закладів освіти протягом 2018/2019 року проведений певний обсяг 
роботи щодо дотримання чинного законодавства з питань стану забезпечення 
підвезення учнів та педагогічних працівників району в закладах освіти.

Виходячи з вищезазначеного, колегія

ВИРІШИЛА:

1. Довідку «Про стан забезпечення підвезення учнів та педагогічних 
працівників району згідно вимог Закону України «Про освіту» взяти до відома.

2. Відділу освіти райдержадміністрації:
2.1. Тримати на постійному контролі виконання законів України «Про 

охорону праці», «Про освіту», «Про охорону здоров’я», Кодексу цивільного 
захисту України та положень функціональної підсистеми «Освіта і наука 
України», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 
освітнього процесу в установах і закладах освіти, Державні санітарні правила і 
норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 
організація навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 та інших 
нормативних документів.

Термін: постійно
2.2. Персональну відповідальність за дотриманням законодавства з питань 

стану забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників району у 
закладах освіти, забезпечення безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього 
процесу покласти на керівників закладів освіти району.

Термін: постійно
3. Провідному інженеру з охорони праці відділу освіти 

райдержадміністрації:
3.1. Забезпечити систематичний контроль за дотримання чинного 

законодавства з питань стан забезпечення підвезення учнів та педагогічних 
працівників району в закладах освіти.

Термін: постійно
4. Керівникам закладів освіти:
4.1. Заборонити використання «Шкільних автобусів» не за призначенням.



4.2. Перевірити технічний стан шкільних автобусів із складанням акту про 
готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 навчальному році 
(гальма, освітлення, шини (остаточна висота рисунку), стан опалення автобуса, 
щільність електроліту та стан акумуляторних батарей, наявність незамерзаючої 
рідини в системі охолодження двигуна, механізм закривання і відкривання 
дверей, тощо).

4.3. Із водіями шкільних автобусів проводити інструктажі з правил 
перевезення дітей згідно вимог.

4.4. Заборонити перевезення дітей в темну пору доби.
4.5. В кожному автобусі забезпечити по два вогнегасники із зарядом 

вогнегасної речовини не менше ніж 5 кілограмів кожний. З дітьми провести 
навчання по безпечній евакуації із автобуса при надзвичайних ситуаціях.

4.6. На водіїв шкільних автобусів розробити та затвердити посадову 
інструкцію та інструкції з охорони праці.

4.7. На всіх шкільних автобусах поновити надписи обмеження максимальної 
швидкості 70 км/год., «Шкільний автобус» та спереду і ззаду розпізнавальні 
знаки «Діти».

4.8. Провести відповідну роботу спрямовану на попередження дорожньо - 
транспортних пригод та дорожньо-транспортного травматизму учнів при 
користуванні “Шкільним автобусом”, забезпечення безумовного виконання 
Правил дорожнього руху.

4.9. Забезпечити вивчення учнями Правил дорожнього руху.
4.10. Сприяти проведенню щоденного контролю за додержанням водіями 

щодо безпеки дорожнього руху. V
4.12. Забезпечити повне охоплення водіїв перед рейсовим і післярейсовим 

оглядом з метою недопущення до роботи осіб, які не мають права на керування 
транспортними засобами відповідних категорій, не пройшли в установлений 
термін медичного огляду або перебувають у стані алкогольного чи наркотичного 
сп’яніння.

5. 12. До початку перевезення організованих груп дітей замовнику і 
пасажирському перевізнику необхідно:

визначити кількість учнів, які проживають за межами пішохідної 
доступності (більше 3 км) та скласти списки;

призначити наказами відповідальних за безпеку життєдіяльності під час 
перевезення;

- визначити маршрут перевезення організованих груп дітей, як правило, 
такий яким уже здійснюються регулярні автобусні перевезення;

- скласти схему маршруту та розклад руху перевезення учнів;
- облаштувати зупинки шкільних автобусів у визначених місцях;
- провести з водіями інструктажі по правилам перевезення дітей;

організувати щоденне медичне обстеження водіїв перед виїздом та 
перевірку технічного стану шкільних автобусів.

4.13. При організації перевезення організованих груп дітей 
пасажирським перевізником дотримуватись таких правил:

перевезення організованих груп дітей здійснювати із забезпеченням 
високого рівня безпеки, надійності і якості транспортного обслуговування;



максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не перевищує 
кількості місць для сидіння у ньому згідно з паспортом заводу - виготовлювача;

організовані групи дітей перевозити досвідченими водіями, які мають 
стаж керування транспортними засобами більше трьох років;

перевезення організованих груп дітей здійснювати пасажирським 
перевізником за наявності у нього відповідного дозволу, форма та порядок 
видачі якого затверджується Міністерством транспорту України.

4.14. Забезпечити реалізацію навчальних планів і програм закладів освіти за 
темами безпеки дорожнього руху та безпечної поведінки на вулицях і дорогах.

4.15. Впроваджувати у освітній процес навчально-методичні матеріали, 
навчальні та наочні посібники з питань безпеки дорожнього руху з урахуванням 
особливостей сприйняття такої інформації учасниками дорожнього руху різних 
вікових категорій.

4.16. Широко впроваджувати типове обладнання та плакати для навчальних 
закладів з метою використання таких під час навчання правилам безпечної 
поведінки

4.17. Забезпечити проведення тижнів безпеки учасників дорожнього руху з 
метою підвищення поінформованості учасників освітнього- процесу про 
негативні наслідки дорожньо-транспортних пригод та стимулювання дій, 
спрямованих на усунення основних факторів ризику дружньо-транспортного 
травматизму

4.18. Вжити заходів з метою подальшого розвитку діяльності загонів юних 
інспекторів руху, зокрема проведення змагань юних інспекторів руху, конкурси 
дитячого малюнку з безпеки дорожнього руху та КВВ -  Юних інспекторів' руху.

4.19. Вжити заходів з метою подальшого розвитку діяльності загонів юних
інспекторів руху, зокрема проведення змагань юних інспекторів руху, конкурси 
дитячого малюнку з безпеки дорожнього руху.

4.20. Посилити вимоги до навчання безпечної поведінки дітей і учнів на 
вулицях і дорогах. У навчальних закладах обладнати майданчики для вивчення 
дітьми і учнями Правил дорожнього руху.

4.21. Під час підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів 
покращити викладання правил надання першої долікарської допомоги

4.22. Під час підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів 
покращити викладання правил надання першої долікарської допомоги.

4.23. Посилити контроль за безпечним перевезенням дітей до навчального 
закладу шкільними автобусами

Голова колегії Г. ДАВИДОВА

І. КОВАЛЬ


