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Про   змiни   встановлених   норм   витрат
палива  для  транспоршш  засобiв  вiддiлу
освiти, культури, молодi та спорту

У зв'язку з ремонтом автобусiв АС-Р 4234 МР1Я, ре€страцiйний I1омер лХ  8:.,`,```  Г,l`
яким здiйсню€ться пiдвiз учнiв, вихованцiв та вчителiв по маршруту №11  та ПА3  `32Г)5
110,   ре€страцiйний   номер   АХ   5631   А1,   у   зв'язку   з   хворобою   Мусiйченко   1вана
Михайловича, водiя шкiльного автобусiв БАЗ АО О7.921, ре€страцiйний номер АХ  1785
АС,  яким  здiйснюсться  пiдвiз  учасникiв  виховного  процесу  по  маршруту  №9.   На
виконання наказу Мiнiстерства транспорту Украi.ни вiд 10 лютого  1998 року № 43  ttПро
затвердження норм витрат палива i мастилы1их матерiалiв на автомобiльному транспортi »
(зi змiнами), вiдповiдно до шостого видання керiвництва по експлуатацi.і. автобусiв ПАЗ-
32053-07   та  ПАЗ-4234   ТОВ   «Павловський   автобусний   завод»   та  беручи   до   уваги
керiвництво з експлуатацi.і. водяних опалювачiв моделi WеЬаStо: DBW 2021.51 i DBW 201 О
та  моделi  Sрhегоs:  DBw  300,  наказiв  начальника  вiддiлу  освiти,  культури,  моjтг`,іi  т,і
спорту вiд  19.11.2020 року № 212 та вiд 24.11.2020 року Ng 217,в  зв'язку  з  пг\гiртm,щ"`t
погодних умов та з метою правильного використання i списання палива, Iі а к а з у іг` :

1.        Збiльшити  норму  витрат палива через  використання  шкiльним  автобусом  БлЗ  -
АО79.31  Ш, державний номер АХ 9443  ЕВ  (водiй Пайдем  О.  П.),  водяного  опаліовача
моделi  DBW  300  (Sрhегоs)  з  24  листопада  2020  року  на -  35,68  л/день  (4,О  л/год),  з
розрахунку часу витраченого для пiдвозу учнiв - 8,92 год.  на день, для   по.і.здок до м.
Харкова  збiльшити  норму  витрат  палива  на   18  л/день  (4  л/год),  з  розрахуі1ку   'tасу
витраченого для пiдвозу учнiв - 4,5 1Один на день.

2.        Збiльшити норму витрати палива, через використання шкiльним автобусом   АС-Р
32053-07  «Мрiя»,  державний  номер  АХ  84-95  ЕА  водяного  опалювача  модетIj   DBw
2021/51  (WеЬаstо),  на  7,5  л/день  (3,О  л/год),  з  розрахунку  часу  витраченого  для  гтiIті`t``і}r
учнiв  - 2,5 год. на день,

3.         Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. начальнIIка вiддiлу освiти,
культури, молодi та спорту --     Любов ВОЛОшинА



З наказом начальника вiддiлу освiти вiд 24.11.2020 № 219 ознайомjтг,і і i :

1.    КОбецьС.О.

2.   ПiчкаВ.М.
3.   ПайдемО.П.


