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ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ CIM,I, МОЛОДI ТА СПОРТУ

нАкАз

Про пiдвищення норм витрат п€uIива
на автомобiльному транспортi
у зимовий перiод

обiгрiвач, з€uIежно вiд фактичноi середньодобовоi (утро, день,
температури повiтря в межах певного дiапазону за результатами
вимiрювань, задокументованих нzшежним чином.
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На пiдставi Наказу MiHicTepcTBa транспорту УкраiЪу вiд 10 лютого
1998 РОКУ J\Ъ43 <Про затвердження Норм витрат п€tлива i мастильних
MaTepiarriB на автомобiльному транспортi>> та з урахуванням змiн внесених
Наказам MiHicTepcTBa iнфраструктури УкраiЪи вiд 24 сiчня 2012року J\Ъ36
<Про Затвердження змiн до норм витрат п€lJIива i мастильних матерiалiв на
аВтОмОбiЛЬНому транспортi> з метою ефективного використування
бюджетних асигнувань на утримання транспортних засобiв.

наказую:

1. Пiдвищувати норми витрат п€lпива В холодну пору року для
транспортних засобiв (шкiльний автобус) якi перебувають на балансi
УПРавлiння освiти, ciM'i, молодi та спорту Волноваськоi РДА та переданi
1^rбовим закJIадам для перевезення дiтей до мiсць навчання та додому в
З€rлеЖностi вiд фактичноi температури повiтря навколишнього середовища
застосувавши коефiцiент кориryвання:

вiд 0ОС (включно) та до -5ОС (включно) - до 2Yо;
нижче нiж -5ОС та до -10'С (включно) - до 4%;
нижче нiж -10ОС та до -15ОС (включно) - до 6%;
нижче нiж -15ОС та до -20ОС (включно) - ло.8%;
нижче нiж -20ОС та до -25ОС (включно) - до L0%;
нижче нiж-25ОС до l2Yо.
2. Надбавка зазначена в п.1. застосовуеться для транспортних засобiв

(шкiльних автобусiв), на яких не встановлений автономний (незалежний)
вечер)

власних

3. Щиректорам 1чбових закладiв за якими закрiпленi транспортнi засоби

Волноваська РДА
Вi,цiл освrти YOCi\.,1C

Ns 306 вiд 06.1 1.2020

(шкiльнi автобуси):
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1) органiзувати ведення на постiйнiй ocHoBi журнaлу вимiру
температури навколишнього середовища;

2) призначити вiдповiда.пьну особу за вимiр температури повiтря

навколишнього середовища.
4. Ввести коефiцiент кориryвання на перiод з 01.11.2019 року по

ЗI.0З.2020 року.
5. Списання п€tлива здiйснювати у рамках встановлених в п. 1 ДанОГО

наказу на пiдставi подорожнiх листiв згiдно пробiry автобуса.
6. Контроль за виконанням нак€ву з€lлишаю за собою.

Начальник управлiння освiти,
ciM'i, молодi та спорту fuxJ, ]v]|, \1
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