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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

ВОДІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ПОГОРІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ 

Кваліфікаційні вимоги: 

1. на посаду водія автотранспортних засобів призначається особа, що відповідає 

таким вимогам: водійське посвідчення категорії D, безперервний стаж роботи водієм 

автобуса не менше п’яти останніх років, не має протипоказань за станом здоров'я; 

2.  при ухиленні працівника від проходження медичного огляду працівник до 

виконання трудових обов'язків не допускається. 

Повинен знати: 

1.  Правила дорожнього руху, штрафні санкції за їх порушення; 

2.  основні технічні характеристики і загальний пристрій автобуса, призначення, 

пристрій, принцип дії, роботу і обслуговування агрегатів, механізмів і приладів автобуса; 

3.  правила утримання автобуса, догляду за кузовом і салоном, підтримки їх в чистоті 

і сприятливому для тривалої експлуатації стані; 

4.  ознаки, причини і небезпечні наслідки несправностей, що виникають в процесі 

експлуатації автобуса, способи їх виявлення й усунення; 

5.  порядок проведення технічного обслуговування автобусів; 

6.  вимоги до ведення документації; 

7.  правила виробничої санітарії та гігієни праці; 

8.  шляхи евакуації на випадок екстремальних ситуацій; 

9.  правила пожежної та електробезпеки, способи надання першої (долікарської) 

допомоги. 

Повинен уміти: 

1.  ефективно застосовувати професійні знання водія автобуса в практичній 

діяльності; 

2. ліквідовувати несправностей, що виникають в процесі експлуатації автобуса; 

3.  проводити технічне обслуговування автобуса; 

4.  вести необхідну документацію. 

Загальні положення: 

1.  відноситься до категорії технічних працівників; 

2.  призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора школи; 

3.  підпорядковується безпосередньо директору школи; 

4.  працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями; 

5. у канікулярний час. простій шкільного автобуса не з вини водія залучається до 

виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань (дрібний ремонт, 

робота на території школи та ін.) у межах установленого робочого часу; 

6.  на час відсутності водія його права й обов’язки переходять до іншого водія, про 

що оголошується в наказі по школі; 

7.  керується у своїй діяльності законодавчими актами України, Статутом школи, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями 

керівництва, дійсною посадовою інструкцією. 

Службові обов’язки: 

1.  забезпечує технічно справний стан закріпленого за водієм автобуса; 

2.  забезпечує своєчасну подачу автобуса; 

3.  уживає заходи щодо збереження автобуса і майна, що знаходиться в 

транспортному засобі; 



4.  не залишає автобус без нагляду, блокує під час руху і стоянки всі двері автомобіля: 

5.  здійснює водіння автомобіля, максимально забезпечуючи збереження життя і 

здоров'я пасажирів і технічно справний стан самого автобуса; 

6.  стежить за технічним станом автобуса, виконує самостійно необхідні роботи по 

забезпеченню його безпечної експлуатації (згідно інструкції з експлуатації); 

7.  своєчасно проходить технічне обслуговування і технічний огляд; 

8.  утримує двигун, кузов і салон автобуса в чистоті, захищає їх призначеними для 

цього відповідними засобами догляду за тими або іншими поверхнями; 

9.  не вживає перед або в процесі роботи алкоголь, психотропні, снодійні й інші 

засоби, що знижують увагу, реакцію і працездатність організму людини; 

10.  перед виїздом чітко опрацьовує маршрут руху, погоджує його із безпосереднім 

керівником; 

11.  веде дорожні листи, відмічаючи маршрути руху, пройдений кілометраж, витрату 

палива; 

12.  після закінчення робочого дня залишає довірений йому автобус в гаражі; 

13.  виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника. 

14. Зобов’язаний не допускати дії на людей, що знаходяться в салоні автобуса, 

наступних небезпечних чинників: 

15.  різкого гальмування автобуса (окрім екстреного для запобігання ДТП); 

16.  удару при зіткненні з іншими транспортними засобами або перешкодами; 

17.  отруйної дії чадного газу при знаходженні в автобусі з працюючим двигуном під 

час тривалих стоянок або при виникненні несправності системи випуску відпрацьованих 

газів; 

18.  отруйної дії пари бензину при підтіканні палива внаслідок несправності системи 

живлення двигуна; 

19.  дії високої температури і продуктів горіння при виникненні пожежі; 

20.  наїзду транспортних засобів, що проходять, на дітей при їх виході на проїжджу 

частину дороги. 

Перед початком перевезення: 

1.  перед виїздом в рейс повинен в установленому порядку пройти медичний огляд з 

відповідним записом в журналі передрейсових медичних оглядів, а також інструктаж з 

безпеки дорожнього руху; 

2.  перед виходом в рейс представити автобус на технічний огляд; 

3.  зобов’язаний особисто переконатися: 

а) в технічній справності автобуса; 

б) в наявності необхідної дорожньої документації; 

в) в правильності оформлення путівного листа; 

г) в наявності спереду і ззаду на кузові автобуса застережного знаку «Діти»; 

д) в наявності справного вогнегасника і укомплектованої медичної аптечки. 

4.  забезпечити безпечну посадку учнів в автобус на спеціально обладнаних 

посадочних майданчиках з боку тротуару або узбіччя дороги; 

5.  кількість пасажирів шкільного автобуса не повинна перевищувати числа 

посадочних місць; 

6.  дозволяється перевозити тільки учнів згідно із затвердженим списком та дорослого 

супроводжуючого, призначеного відповідним наказом; інших пасажирів перевозити 

забороняється; 

7.  не допускати перевезення пасажирів, що стоять в проходах між сидіннями 

автобуса; 

8.  забороняється покидати робоче місце водія під час посадки та висадки пасажирів. 

Під час перевезення: 

1. на напрямку руху автобуса забороняється: 

а) відхилятися від графіку і заданого маршруту руху; 



б) відволікатися від керування автобусом; 

в) палити, вести розмови; 

г) користуватися стільниковим телефоном без спеціальної арматури; г) допускати в 

автобус сторонніх осіб. 

2. швидкість руху автобуса при перевезенні дітей не повинна перевищувати 60 км/год.; 

3. не дозволяється перевозити учнів у темний час доби, в ожеледь і в умовах 

обмеженої видимості; 

4. перед залізничним переїздом, що не охороняється, слід зупинити автобус, і, 

переконавшись в безпеці проїзду через залізничні колії, продовжити рух; 

5. при русі в організованій колоні забороняється обгін інших транспортних засобів 

колони; 

6.  щоб уникнути отруєння чадним газом забороняються тривалі стоянки автобуса з 

працюючим двигуном. 

В аварійних ситуаціях зобов’язаний: 
1. при виникненні несправностей автобуса слід прийняти вправо, з’їхати на узбіччя 

дороги, зупинити автобус у безпечному місці, висадити пасажирів, не допускаючи їх 

виходу на проїжджу частину дороги, і, відповідно до вимоги ПДР, виставити аварійні 

знаки безпеки; рух продовжувати тільки після усунення виниклої несправності; 

2.  знаходження пасажирів в автобусі, що буксирується, не допускається; 

3.  у разі дорожньо-транспортної пригоди з травмуванням дітей вжити заходів щодо 

надання потерпілим невідкладної долікарської допомоги і з найближчого пункту зв'язку, 

телефоном стільникового зв’язку або за допомогою проїжджаючих водіїв викликати 

швидку медичну допомогу та повідомити про пригоду ДАІ та адміністрацію школи. 

У випадку виникнення пожежі зобов’язаний: 
1.  прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з автобуса; 

2.  направити дітей у безпечне місце (приміщення); 

3.  одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами і засобами 

пожежогасіння, які маються в автобусі; 

4.  негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при 

необхідності — в пожежну частину (тел. 101 ); 

5.  чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні 

евакуйовані з палаючого чи задимленого автобуса. 

Вимоги безпеки після закінчення перевезення  

Прибувши з рейсу, зобов’язаний: 
1.  повідомити керівника школи, а при його відсутності заступника директора школи 

про результати поїздки; 

2.  провести технічне обслуговування автобуса й усунути усі виявлені несправності; 

3.  повідомити директора школи про готовність до наступного рейсу. 

Має право: 

1.  вимагати від пасажирів дотримання Правил дорожнього руху (здійснювати 

посадку і висадку в дозволених для цього місцях і тому подібне); 

2.  отримувати інформацію про умови праці, наявність на робочому місці 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів; 

3.  представляти керівництву пропозиції по вдосконаленню своєї роботи, а також 

спрямовані на підвищення безпеки і безаварійності експлуатації автобуса; 

4.  вимагати від керівництва створення нормальних умов для виконання службових 

обов’язків; 

5.  приймати рішення в межах своєї компетенції; 

6.  захищати професійну честь і гідність; 

7.  брати участь у громадському самоврядуванні 

8.  підвищувати кваліфікацію й проходити перепідготовку; 

9.  розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація школи не 



виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на 

вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку; 

10.  вносити пропозиції до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом 

профспілки» про поліпшення умов праці,виробничої санітарії, техніки безпеки на 

робочому місці; 

11.  одержати відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням трудових обов’язків; 

12.  мати заохочення за успіхи у праці; 

13.  звертатися з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових 

спорів, а також до суду; 

14.  відмовлятися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, 

небезпечна для життя або здоров’я працівника чи інших людей або навколишньому 

середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці 

школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту —  відповідним 

органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки; 

15.  одержувати легшу роботи за станом здоров’я відповідно до медичного висновку 

(тимчасово або без обмеження строку); 

16.  на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань; 

17.  одержувати основну щорічну відпустку, а у випадку невідкладної необхідності 

18.  відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок основної щорічної. 

Загальна дисциплінарна відповідальність: 

1.  за невиконання і/або несвоєчасне, недбале виконання своїх посадових обов’язків; 

2.  за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, 

правил техніки безпеки і протипожежної безпеки; 

3.  за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: 

догана, звільнення; 

4.  звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової 

дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання 

державного або громадського майна, вчинення аморального проступку; 

5.  до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від 

порушника трудової дисципліни письмове пояснення; 

6.  відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для 

застосування стягнення; 

7.  дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним 

законодавством в органи по розгляду трудових спорів. 

 

 

 

З даною посадовою інструкцією ознайомлений: 
 


