
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09.12.2021 № 733 

 

Про внесення змін до порядку 

використання шкільних автобусів 

 

Відповідно до статті 32, статті 52 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні“, наказу Міністерства транспорту України                      

від 10.02.1998 № 43 ,,Про затвердження Норм витрат палива і мастильних 

матеріалів на автомобільному транспорті“, з метою раціонального використання 

автобусів водіями автотранспортних засобів відділу освіти, молоді та спорту  

Пирятинської міської ради, організації контролю та обліку, виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Порядку використання шкільних автобусів, 

затвердженого рішення виконавчого комітету від 28.09.2021 № 607 „Про 

затвердження Порядку використання шкільних автобусів“, доповнивши його 

додатком 3 „Коефіцієнти  коригування норм витрат палива“ (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради Шерзой Н.Г. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення виконкому 

міської ради 

09.12.2021 № 733 

 

Коефіцієнти коригування норм витрат палива 

 

1. Норми витрат палива підвищуються: 

При роботі у холодну пору року в залежності від фактичної температури 

повітря навколишнього середовища: 

від 0 ℃ до мінус 5℃ включно - на 1% 

нижче мінус 5 ℃ до мінус 10℃ включно - на 3% 

нижче мінус 10℃ до мінус 15℃ включно – на 5% 

нижче мінус 15℃ до мінус 20℃ включно – на7% 

нижче мінус 20℃ до мінус 25℃ включно – на 9 % 

нижче мінус 25℃ – на 11% 

2. При роботі шкільних автобусів, які експлуатуються: 

більше 5 років або із загальним пробігом понад 100 тис. км. – на 1% 

більше 8 років або із загальним пробігом  понад 150 тис. км. – на 4% 

більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км. – на 6% 

більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км. – на 8% 

3. Для підтримки прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні 

шкільного автобуса, а також для забезпечення належної оглядовості залежно від 

фактичної температури повітря навколишнього середовища: 

на обігрів салону, скла, дзеркал залежно від фактичної температури 

повітря: 

від плюс 5℃ до мінус 5 ℃ включно - на 0,1% 

нижче  мінус 5℃ до мінус 15 ℃ включно - на 0,6% 

нижче мінус 15℃ до мінус 25℃ включно – на 1,1% 

нижче мінус 25 ℃ - на 1,6% 

4. На запуск шкільного автобуса, що працює на СПГ або ЗНГ - у відсотках 

від значення базової лінійної норми в разі роботи на рідкому паливі на кожен 

календарний день експлуатації (використання) залежно від фактичної 

температури повітря навколишнього середовища: 

плюс 15℃ та вище – 0,5%; 

нижче ніж плюс 15℃ до плюс 5℃ – 1%; 

нижче ніж  плюс 5℃ до мінус 5℃ - 2%; 

нижче ніж мінус 5℃ та до мінус 10℃ - 3%; 

нижче ніж мінус 10℃ та до мінус 15℃ – 4%; 

нижче ніж мінус 15℃ - 5%. 

Відповідальним за застосуванням даних температурних показників 

визначити водія, за яким закріплений шкільний автобус. 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


