
 

Виконавчий комітет Первомайської міської ради 

Відділ освіти 

 

НАКАЗ 

   22.01.2021                                                                                                     № 40 

м. Первомайський 

 

Про організацію регулярного безоплатного 

перевезення учнів та вчителів у 2021 році 

до місць навчання та у зворотному напрямку  

 

       На виконання ч. 2 ст. 66 Закону України «Про освіту», ст. 8 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», рішення 4 сесії 8 скликання 

Первомайської міської ради Харківської області від 30.12.2020 №70-4/8  

«Про надання згоди на прийняття  закладів освіти, які діють на території 

Ржавчицької, Грушинської сільських рад, засновником яких була 

Первомайська районна державна  адміністрація, до комунальної власності 

Первомайської міської територіальної громади», у зв’язку з утворенням 

Грушинської і Ржавчицької філії опорного закладу «Первомайський ліцей 

№3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області», що 

забезпечують реалізацію права громадян на здобуття початкової і базової 

загальної середньої освіти для учнів і працівників, які мешкають у 

м.Первомайський, с.Калинівка, с.Маслівка, с.Калюжне, с.Ржавчик, 

с.Павлівка, с.Новоіванівка, с.Верхня Орілька, с.Миронівка, с.Кашпурівка, 

с.Дмитрівка, с.Мар’ївка, с.Караченців, рішення виконавчого комітету 

Первомайської міської ради від 22.01.2021 №9 «Про організацію регулярного 

безоплатного перевезення учнів та вчителів у 2021 році до місць навчання та 

у зворотному напрямку», з метою попередження дорожньо-транспортних 



пригод, дорожньо-транспортного травматизму учнів при користуванні 

транспортними засобами   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати у 2021 році  регулярне  безоплатне  перевезення  учнів  та 

вчителів  з  м.Первомайський, с.Калинівка, с.Маслівка, с.Калюжне, 

с.Ржавчик, с.Павлівка, с.Новоіванівка, с.Верхня Орілька, с.Миронівка, 

с.Кашпурівка, с.Дмитрівка, с.Мар’ївка, с.Караченців, с.Грушине до 

Грушинської і Ржавчицької філій опорного закладу «Первомайський ліцей 

№3 «Успіх»» та у зворотному напрямку; 

Протягом 2020/2021 навчального року 

2. Призначити СТОЛЯР Ю.О., начальника господарчої групи відділу освіти, 

відповідальною за здійснення координації роботи щодо організації 

безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному 

шляху учнів і працівників, які проживають у сільській місцевості. 

3. Начальнику господарчої групи відділу освіти СТОЛЯР Ю.О.: 

3.1. Забезпечити укладання договорів про здійснення вказаних перевезень; 

                                                                                           Січень-лютий 2021 року 

3.2. При укладанні договорів на перевезення учнів та вчителів з 

перевізниками передбачити забезпечення технічно справними 

транспортними засобами та  водіями відповідної кваліфікації; 

3.3. Скласти схеми маршруту перевезення. 

Січень 2021 року 

4. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти 

СЕМЕРЕНКО Л.М. видатки на оплату перевезень здійснювати в межах 

бюджетних призначень на поточний рік.  

Протягом 2020/2021 навчального року 

5. Покласти персональну відповідальність на директора Первомайського 

ліцею №3»Успіх» Сухарєву О.С. за організацію перевезення учнів до місць 

навчання та у зворотному напрямку. 



6. Директору Первомайського ліцею №3 «Успіх» Сухарєвій О.С.: 

6.1. Тримати на контролі організацію перевезення учнів до місць навчання та 

у зворотному напрямку; 

Постійно 

6.2. Призначити супроводжуючих осіб, відповідальних за життя та здоров’я 

учнів під час перевезення; 

До 25.01.2021 року 

6.3. Провести  інструктажі з безпеки життєдіяльності під час перевезення 

школярів з перевізниками та учасниками освітнього процесу. 

До 25.01.2021 року 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

  Начальник відділу освіти                                                 А.САДЧЕНКО 


