
 

КРАСНОКУТСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

30.08.2021                                    Краснокутськ                                             № 205 

 

Про забезпечення підвезення  

учнів та педагогічних працівників  

до місць навчання і в зворотному 

напрямку у 2021/2022 навчальному 

році 

 

 

На виконання статті 13 Закону України «Про освіту» та статті 8 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до рішення ІV сесії 

VІІІ скликання від 26.01.2021 №127-VІІІ Краснокутської селищної ради «Про 

організацію роботи з обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на 

території Краснокутської селищної територіальної громади», з метою 

забезпечення регулярного підвезення до місця навчання і в зворотному 

напрямку учнів та педагогічних працівників, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», н а к а з у ю: 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.1 Утворити комісію з організації підвезення учнів та педагогічних 

працівників, включивши до їх складу директора школи, голову профспілкової 

організації, представника органу батьківського самоврядування (у разі 

наявності), водія шкільного автобуса, особу, відповідальну за підвезення учнів. 

    До 01.09.2021 

1.2. 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 

1.3. Організувати проведення бесід з учнями по дотриманню ними правил 

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

поведінки в автобусі під час руху. 

      Постійно 

  



 2 

1.4. Призначити відповідальних за збереження життя і здоров'я дітей при 

перевезенні до місць навчання і в зворотному напрямку. 

До 01.09.2021 

1.5. Зобов'язати водіїв мати паспорт маршруту для здійснення перевезень. 

         Постійно 

1.6. Видати наказ про порядок експлуатування автотранспорту та випуску його 

в рейс. 

    До 01.09.2021 

1.7. Надати письмову інформацію до групи по господарському обслуговуванню 

відділу освіти Краснокутської селищної ради про виконану роботу (ксерокопія 

наказу, затверджені маршрути, графіки руху автобусів, списки дітей, акти 

роботи призначеної комісії). 

   До 14.09.2021 

2. Комісіям закладів освіти з організації підвезення учнів та педагогічних 

працівників визначити і затвердити зупинки та маршрути руху шкільного 

автобуса з обґрунтуванням їх доцільності.  

              До 06.09.2021 

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Краснокутської селищної ради Тамарі ТРОЦЬКІЙ, у разі необхідності, внести 

корективи до плану фінансування на підвезення учнів і педагогічних 

працівників. 

 До 14.09.2021 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                         Тетяна  КРАЛЯ  
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Візи: 

 

Юрисконсульт групи по господарському 

обслуговуванню відділу освіти 

(розробник)                 

  

 

А. ЗАМУРЕЙ 

   
 

   
 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

___________Тамара  ТРОЦЬКА  
___________Ірина ГАПОН.  

__________Наталія МОМОТ   

___________Зоряна КАЗАКОВА 
___________Світлана МОСКАЛЕНКО 

___________Юрій ПЕДАН. 

__________ Людмила ЦОВМА 
___________Олександра БОГОДУЩЕНКО 

___________Лілія ТОКАР  

__________Альона ЖЕЛНОВАЧ 

___________Ірина ІВАНІЯ  
___________Катерина ПРОВОТОРОВА 

___________Віктор ІМЕНИННИК 
 


