
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

31.01.2019 Суми № 26

Про використання автотранспорту 
та ліміту пального у 2019 році

На  виконання  вимог  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
04.06.2003  №848  «Про  впорядкування  використання  легкових  автомобілів
бюджетними  установами  та  організаціями»,  наказу  Міністерства  охорони
здоров’я  України  від  09.06.2006  №  383  «Про  норми  оснащення  установ
охорони  здоров’я  спеціальними  та  спеціалізованим  санітарним
автотранспортом  та  про  режим  його  роботи»,  наказу  Управління  охорони
здоров’я Сумської обласної державної адміністрації від 30.01.02.2019 № 67-
ОД «Про  затвердження  ліміту  пального  та  використання  автотранспорту  у
2019 році»  з  метою ефективного використання  автотранспорту  та  паливно-
мастильних  матеріалів,  впорядкування  режиму  роботи  санітарного
автотранспорту, економного використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити з 31 січня 2019 року щоденний випуск автомобілів закладу
на  лінію  в  кількості  п’яти  одиниць  та  щомісячний  ліміт  використання
пального в кількості: бензину – 1200 л, дизпалива – 700 л, газу – 770 л.

2. Провідному інженеру:
1)  При  визначенні  режиму  роботи  спеціального  та  санітарного

автотранспорту забезпечити його використання виключно тільки для надання
медичної допомоги хворим та забезпечення технологічного режиму госпіталю
пов’язаного із службовою діяльністю посадових осіб виходячи з специфіки їх
діяльності  в  межах  установленого  ліміту  та  асигнувань,  передбачених  у
кошторисі.

2)  Попередити  під  підпис  водіїв  та  осіб,  які  використовують
автотранспорт, що записи в шляхових листах повинні співпадати з записами
стаціонарної картки хворого тощо.

3) До 05.02.2019 провести з водійським складом додаткові інструктажі з
безпеки дорожнього руху. 



4)  При  використанні  вантажного  автотранспорту  повинні  співпадати
записи  в  шляховому  листі,  підтверджені  накладними  з  фактичним
оприбуткуванням кількості матеріалів, продуктів, тощо по обліку.

5)  При  виїзді  автотранспорту  у  відрядження  за  межі  території
обслуговування, в пункті призначення, проводити відмітку в шляховому листі,
завірену печаткою.

6) Користування спеціальним та санітарним автотранспортом у вихідні та
святкові дні, а також відрядження за межі області здійснювати з мого дозволу.
оформлюючи відповідним чином бланк – заяву (Додаток 1).

7) Відрядження на відстань, що перевищує 200 км, здійснювати лише на
підставі наказу управління охорони здоров’я оформлюючи відповідним чином
бланк – заяву (Додаток 1).

8) Установити суворий контроль за  роботою наявного  автотранспорту,
виключити можливість використання його не за прямим призначенням.

9) Не допускати простоїв та нераціональних прогонів автомобілів.
10) Переглянути  порядок  використання  автотранспорту,  пов’язаного  зі

службовою  діяльністю  посадових  осіб,  виходячи  із  специфіки  діяльності  та
вимог, що передбачені постановою  Кабінету Міністрів України від 04 червня
2003року  №  848  «Про  впорядкування  використання  легкових  автомобілів
бюджетними установами та організаціями» (Додаток 3).

3.  Заступнику  начальника  госпіталю  з  загальних  питань,  головному
бухгалтеру,  бухгалтеру  терапевтичного  відділення  у  м.  Шостка,  провідному
інженеру:

1)  Забезпечити  щомісячні перевірки  цільового  використання
автотранспорту за призначенням, правильності ведення шляхової та облікової
документації, про що складати відповідні акти.

2)  Прийняти  до  виконання  і  контролю  затверджений  ліміт  щоденного
випуску автомобілів на лінію та щомісячний ліміт використання пального.

3)  Взяти  під  контроль  виконання  маршрутів  руху  автомобільним
транспортом  госпіталю,  кожен  випадок  відхилення  від  затвердженого
маршруту  вважати,  як  ігнорування  виконання  цих  вимог  з  обов’язковим
розглядом на оперативних нарадах госпіталю (Додаток 2). 

4.  Наказ начальника госпіталю від  02.02.2018  №  34  вважати таким, що
втратив чинність. 

5. Наказ довести до відома усіх працівників в частині, що їх стосується.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник госпіталю    І.САВЕНКО



Додаток №1
до наказу від 31.01.2019 № 26

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління охорони здоров’я

Бланк-заява №_____

Від __________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ініціали)

Прошу надати дозвіл на 
відрядження________________________________________________
з __________ по ____________  на автомобілі 
________________________________________
Відрядження необхідне для _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
У відрядження також відбудуть __________________________________________________
___________________________________________________________________________

Начальник госпіталю ___________________ І.САВЕНКО
                                                                                              (підпис)

«___»_________2019 року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника управління  охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації      ___________________ Н.ЛИСЕНКО
                                                                                                   (підпис)     
ДОЗВОЛЯЮ
Начальник управління охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації      ____________________ С.БУТЕНКО
                                                                                                       (підпис)

«___»_________2019 року

Дані про відрядження
(заповнюється відповідальним працівником)

У відрядження вибув___________, прибув ______________
Автомобіль використовувався __________годин, автопробіг_________км
У відрядженні перебували______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«___»_________2019 року

Висновок економічної служби закладу

Автомобіль використовувався __________годин.
Автопробіг_________км.
Витрати пального____________літрів.
Загальна вартість відрядження автомобіля _________грн.

Заступник начальника госпіталю з
економічних питань                           ___________________ Н.ЗІГУНОВА
                                                                                                    (підпис)

Начальник госпіталю І.САВЕНКО



 
  Додаток №2 

до наказу від 02.02.2018 № 34

Таблиця
відстаней між КЗ СОР

 «Сумський обласний клінічний госпіталь
ветеранів війни» та закладами м. Суми

Найменування закладів
Відстань

(км)
Найменування
закладів

Відстань
(км)

СОПНД 2,0 СООД 7,0
Медстат 3,0 ОДРЗН 7,0
Ортопедичний центр 3,0 Центральна  міська

лікарня
7,0

Молокозавод 3,0 1-а міська лікарня 7,0
АЗС 4,0 М-н Капро 7,0
Міський водоканал 4,0 Аптека №178 7,0
Центр зайнятості 5,0 Шкіровенерологічний

дисп.
7,0

Автовокзал 5,0 Станція  переливання
крові

7,0

7-а поліклініка 5,0 ОТЦЕМД 7,0
Дирекція  Північного
промвузла

5,0 Інфекційна лікарня 7,0

ТОВ «Теплоконтроль» 5,0 Рада ветеранів 7,0
Сан.бак. лабораторія 5,0 Центр здоров’я 7,0
УОЗ 7,0 Військомат 8,0
Завод «Селмі» 6,0 УВС 8,0
Ж-д вокзал 6,0 СТО «Лада» 8,0
Дергірпромнагляд
(вул.Горького)

6,0 Облавтодор 8,0

СОКЛ 6,0 Інсп.  контролю  якості
ліків

8,0

Пенсійний фонд 6,0 Дергірпромнагляд  (вул.
Кірова)

9,0

Укртелеком 6,0 Фонд  соціальн.
страх.втрати
непрацездатності

9,0

ФОП «Череда» 6,0 Фонд страхування від
нещасних випадків

9,0

Міська дитяча лікарня 6,0 Сумитеплоенерго 9,0
М-г «Дім сад огороди» 6,0 Суми-Медтехніка 10,0
ЕТЦ 6,0 Чорнобильський фонд 10,0
МЧС (вул. Робоча) 6,0 ЦСМ 11,0
Завод «Фрунзе» 7,0 Сумитеплоенерго 12,0
Податкова інспекція 7,0 Спецкомбінат 12,0
Фінансове управління 7,0 МЧС (аул. П.Комуни) 12,0
Облдержадміністрація 7,0 5-а поліклініка 13,0
Родом №1 7,0 Міська стом. поліклініка 14,0
Казначейство 7,0 Тублікарня 15,0
Банк «Надра» 7,0 Завод «Хімпром» 17,0
Приватбанк 7,0



Продовження додатку

Таблиця
відстаней між терапевтичним відділенням 

та закладами у м. Шостка

Найменування закладів
Відстань

(км)
Найменування закладів

Відстань
(км)

Мясокомбінат 4,0 Тубдеспансер 7,0
Молокозавод 5,0 Буд. «Импульс» 6,0
Хлібокомбінат 4,0 Міск. ЖЕК 3,0
Енергонагляд 6,0 Налогова інспекція 2,0
АП «Свема» 2,0 Стомат. поліклініка 3,0
ВПЧ 3,0 Автовокзал 3,0
Лісхоз 5,0 «Меркурий» 2,0
Місквиконком 2,0 «Агросоюз» 4,0
1-а поліклініка 3,0 «Уктелеком» 2,0
АЗС 5,0 Глазне відділення 3,0
Суми ТЕК 2,0 3-я поліклініка 6,0
Санстанція 2,0

Таблиця
відстаней між м. Суми та районними центрами Сумської області

Найменування закладів районних центрів Сумської області Відстань (км)
м. С-Буда 212,0
м. Шостка 185,0
м. Кролевець 179,0
п.м.т. Ямпіль 175,0
м. Глухів 139,0
м. Конотоп 132,0
п.м.т. В-Писаревка 129,0
п.м.т. Л-Долина 117,0
м. Ромни 110,0
м. Путивль 97,0
м. Ахтирка 85,0
м. Буринь 85,0
п.м.т. Недригайлів 76,0
м. Тростянець 70,0
м. Лебедин 59,0
м. Краснопілля 51,0
м. Білопілля 45,0

Начальник госпіталю І.І.Савенко

Додаток №3



до наказу від 31.01.2019 № 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника госпіталю
від «31» лютого 2019 р. № 26

Інструкція 
про порядок використання автомобільного транспорту

 КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни»

1. Загальні положення
1) Ця  інструкція  розроблена  у  відповідності  до  вимог  Постанови

Кабінету  Міністрів  України  від  04.06.2003  №  848  «Про  впорядкування
використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями»
та зазначена для забезпечення економного витрачання бюджетних коштів.

2) Вимоги  цієї  інструкції  є  обов'язкові  для  всіх  посадових  осіб  та
працівників  закладу,  робота  яких  пов'язана  з  експлуатацією  автомобільного
транспорту.

3)  Обов'язком  посадових  осіб  та  працівників  структурних  підрозділів
закладу є раціональне використання автотранспортних засобів та використання
їх тільки за виробничим та службовим призначенням. 

2. Організація робіт
1)  Для  забезпечення  технологічного  режиму  госпіталю  пов’язаного  із

службовою  діяльністю  та  надання  медичної  допомоги  хворим  за  закладом
закріплені наступні легкові автомобілі: 
- легковий седан, санітарний ВАЗ-21053  – 1 шт.;
- легковий седан, санітарний ВАЗ-21099  – 1 шт.

Для забезпечення технологічного режиму госпіталю пов’язаного із 
службовою діяльністю та надання медичної допомоги хворим за закладом 
закріплені наступні легкові автомобілі:
- мікроавтобус/меддопомога, спеціальний УАЗ-3962  – 2 шт.;
- легкова, швидка допомог, спеціальна Тайота «Хай-Ейс»  – 1шт.;
- легкова меддопомога, спеціальна ГАЗ-2217  – 1шт.;
- вантажний ГАЗ-33021 -  – 1шт.

Легкові  автомобілі  використовуються  в  межах  установлених  лімітів  та
асигнувань,передбачених на рік.

2) Відповідальність за забезпечення автотранспортом, вирішення питань
з планування роботи, технічного обслуговування та ремонту, покладається на
провідного інженера.

Організація експлуатації та збереження транспортного засобу, зберігання
матеріальних  цінностей  покладається  на  водіїв  за  якими  закріпленні
транспортні засоби.

3) Легкові  автомобілі  ВАЗ-21053,  ВАЗ-21099  у  робочі  дні
використовуються  для  службових  поїздок  начальника  госпіталю,
адміністративно-управлінського  персоналу  та  працівників  економічно-
планового відділу і бухгалтерії.

4) Вантажний автомобіль ГАЗ-33021 надається інженерно-технічним



працівникам,  комірнику,  сестрам-господиням  -  для  забезпечення  закладу
господарськими  та  іншими  товарами,  медичним та  технічним  оснащенням,
забезпечення технологічного режиму закладу.

5) Санітарні  автомобілі  УАЗ-3962,  Тайота  «Хай-Ейс»,  ГАЗ-2217
використовуються  виключно  для  надання  медичної  допомоги  хворим,
транспортування хворих в інші заклади та з інших закладів.

Автомобіль для службових поїздок начальнику госпіталю надається за 
його розпорядженням.

Автомобілі  для  поїздок  інших  осіб  надаються  і  використовуються  за
письмовою заявкою, яка подається, як правило, за добу до дня використання
автомобіля.  У виключних випадках в день використання але не пізніше 9-ї
години.

6) Планування  використання,  автомобілів  здійснюється  провідним
інженером.

7) Користування легковими автомобілями у вихідні та святкові дні, а
також відрядження на легковому автомобілі за межі області на відстань, що
перевищує  200  км,  здійснюються  лише  з  дозволу  керівника  установи  з
оформленням належним чином бланк-заявки.

У разі поїздок посадової особи, в розпорядження якої надано автомобіль, на
відстань,  що не  перевищує  200  км,  оформляються  документи,  які
підтверджують зв’язок поїздки із службовою діяльністю такої посадової особи
та  особи,  що  дала  дозвіл  на  її  здійснення.

8) Після  кожної  поїздки  особа,  в  розпорядження  якої  було  надано
автомобіль,  у  відповідному  рядку  маршрутного  чи  подорожнього  листа
автомобіля  вказує  маршрут  та  час  використання  автомобіля  закладу  і
стверджує це особистим підписом.

9)  У  випадку  порушення  встановленого  порядку  використання
службового  транспортного  засобу  проводиться  службове  розслідування  для
виявлення винних осіб.

3. Облік і звітність
1) Перевірка  технічного  стану  службового  автотранспорту  закладу

здійснюється закріпленими водіями.
2) Медичний  огляд  водіїв  здійснюється,  призначеним  наказом  по

закладу медичним працівником, який пройшов спеціальну підготовку та має
відповідний дозвіл.

3) Видача  подорожніх  листів  та  приймання  їх  після  завершення
завдання здійснюється провідним інженером.

Видача  подорожнього  листа  здійснюється  після  здачі  оформленого  та
підписаного  замовником  попереднього  подорожнього  листа  з  реєстрацією
його  в  журналі  їх  видачі.  Оформлені  подорожні  листи  зберігаються  в
бухгалтерських документах.

4) На весь автотранспорт закладу видаються подорожні листи типової
форми № 3, затвердженої наказом Держкомстату України 17.02.98  № 74.

5) Подорожній  лист  заповнюється  згідно  інструкції  затвердженої
наказом  Держкомстату  України  17.02.98  р  № 74.  До  подорожнього  листа
додається   маршрутний   лист,   в   якому   вказується маршрут руху та час на



кожну   поїздку   окремо,   а   особа,   у   розпорядження   якої    надається
автомобіль, підтверджує поїздку своїм підписом.

6) Видача подорожнього листа автомобіля реєструється у спеціальному
Журналі  за  такими  реквізитами:  дата  видачі,  номер  подорожнього  листа,
прізвище та ініціали водія, його підпис при одержанні подорожнього листа,
дата  повернення  подорожнього  листа,  підпис  керівника  структурного
підрозділу. Оформлення  та  реєстрація  подорожніх  листів  покладається  на
працівника бухгалтерії.

7) Провідний  інженер  забезпечує  облік  та  своєчасне  подання  в
бухгалтерію  звітних  документів,  про  використання  автотранспорту  та
подорожніх листів.

8) Придбання,  видачу  та  облік  паливних  карток,  облік  запчастин,
паливно-мастильних матеріалів покладається на бухгалтерію.

9) Списання  пального  та  паливно-мастильних  матеріалів
автомобільного  транспорту   закладу  проводиться  бухгалтерією  госпіталю
відповідно до наказу Міністерства транспорту України від  10.02.1998  N 43
«Про  затвердження  Норм  витрат  палива  і  мастильних  матеріалів  на
автомобільному транспорті»(із змінами та доповненнями) у межах норм, на
підставі  подорожніх  листів  згідно  з  пробігом  автомобіля.

Відповідно  до  п.  3  цих  Норм  начальнику  госпіталю  закладу  надається
право встановлення конкретних величин коефіцієнтів коригування лінійних
норм  витрат  палива  у  регламентованих  межах  з  терміном  їх  дії,  які
затверджуються наказом по закладу.

10)  Повна  заміна  масла  (оливи)  двигуна   службових  автомобілів
проводиться при відповідному ТО чи при пробігу 10000 км (залежно від того,
що настане раніше).  

11) Повна заміна масла (оливи) в коробці передач службових автомобілів
проводиться 1 раз кожні 5 років або при пробігу не більше 50000 км (залежно
від того, що настане раніше). 

12)  Заміна  акумуляторних  батарей  та  шин  проводиться  після
використання встановленого терміну експлуатації, з огляду на їх технічний
стан.

13) Відповідальність за ведення облікової гаражної документації,
проведення інструктажів з безпеки дорожнього руху та їх облік покладено на
керівника структурного підрозділу.

4. Відповідальність
1) Керівники структурних підрозділів та відповідальні посадові особи,

у  чиє  підпорядкування  виділено  службовий  автотранспорт,  несуть  повну,
цілковиту відповідальність за його раціональне та безпечне використання.

2) Водії  службових  легкових  автомобілів  зобов'язані  надавати  для
підпису подорожній лист автомобіля особі, яка безпосередньо користувалась
автомобілем, а також керівнику структурного підрозділу.

3) Водії службових автомобілів після виконання службового завдання
доповідають  керівнику  структурного  підрозділу  про  час  повернення  до
закладу.



4) За невиконання вимог Порядку винні особи несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством України.

5) Дії  осіб,  які  використовують службовий автотранспорт для поїздок,  не
пов’язаних  із  службовою  діяльністю,  можуть  бути  кваліфіковані  як
адміністративне  правопорушення,  передбачене Кодексом  України  про
адміністративні  правопорушення  від  07.12.84   № 8073-X і  відповідно  до ст.
164(12) цього Кодексу видатки бюджетних коштів на використання автомобіля
можуть розглядатися, як нецільове використання бюджетних коштів та тягнути
за собою накладення штрафу на посадових осіб від 70 до 85 неоподатковуваних
мінімумів  доходів  громадян.

Такі  дії  посадових  осіб  можуть  підпадати  під  ознаки  корупційних
правопорушень відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»
від 14.10.2014  № 1700-VII і притягатися до кримінальної, дисциплінарної або
цивільно-правової  відповідальності  в  установленому  законом  порядку.

Провідний інженер В.КОТЛЯРОВ

Узгоджено

Інженер з охорони праці В.ГЕРАСИМІВ 

Юрисконсульт О.ЯЦЕНКО
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