КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 29 січня 2003 р. №141 

м.Київ

Про внесення змін до 
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 


	Відповідно до статті 35 Закону України “Про автомобільний транспорт” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:     

	1. Внести до Правил надання послуг пасажирського автомобільного  транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с.142), зміни, виклавши їх у новій редакції (додаються).

	2. Уповноважити Міністерство транспорту давати роз’яснення щодо застосування Правил.                                                     

	3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. №1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., №42, ст.2096).

	4. Міністерству транспорту привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


	Прем’єр-міністр України 						В.Янукович



















                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                               Постановою Кабінету Міністрів України
                                                                        від 18 лютого 1997 р. № 176
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                                                                           від 29 січня 2003р. №141)


ПРАВИЛА
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
(витяг)

I. Загальні положення

	1. Ці Правила визначають порядок здійснення міських, приміських, міжміських і міжнародних перевезень пасажирів, багажу, ручної поклажі та посилок, перевезень організованих груп дітей і туристів, а також обслуговування громадян на автостанціях, автовокзалах і є обов’язковими для виконання пасажирськими перевізниками автостанціями (автовокзалами) всіх форм власності, замовниками транспортних перевезень, водіями та пасажирами.

	2. У цих Правилах наведені нижче поняття вживаються в такому значенні (вибірково):

	замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги;
	
	керівник групи - особа, яка очолює організовану групу дітей під час поїздки;
	
	організована група дітей - належно впорядкована група (певна кількість) дітей, які здійснюють спільну поїздку автобусом за певним маршрутом;

	пасажирський перевізник - суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послуги за договором про перевезення пасажирів автомобільним  транспортом  загального користування.  
	 
III. Перевезення організованих груп дітей

	45. Перевезення організованих груп дітей повинно здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки, надійності і якості транспортного обслуговування.

	46. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кількість місць для сидіння у ньому згідно з паспортом заводу-виготовлювача.

	47. Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьохроків.

	48. Перевезення організованих груп дітей здійснюється пасажирським перевізником за наявності у нього відповідного дозволу, форма та порядок видачі якого затверджуються Мінтрансом та Міносвіти.
	 
	49. Перевезення організованих груп дітей колоною з п’яти і більше автобусів узгоджується з органами Державтоінспекції.

	50. До початку перевезення організованих груп дітей замовнику і пасажирському перевізнику необхідно:
	а) визначити маршрут перевезення організованих груп дітей, як правило, такий, яким уже здійснюються регулярні автобусні перевезення;
	б) установити зупинки автобуса:
	технічні - одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї - на кожні наступні 100 кілометрів маршруту;
	для відпочинку - на 5 хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин через кожні 5 годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід);
	для приймання їжі - через 3 - 5 годин руху;
	для ночівлі;
	в) скласти схему маршруту;
	г) скласти розклад руху.

	51. Перевезення організованих груп дітей виконуються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.

	52. Схема маршруту та розклад руху складаються в трьох примірниках, узгоджуються пасажирським перевізником з відповідними органами Державтоінспекції і затверджуються замовником.
	На схему маршруту наносяться ділянки доріг, населені пункти, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно небезпечні ділянки тощо.
	Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видаються водію, інші два зберігаються у замовника та пасажирського перевізника.

	53. Інформаційне забезпечення перевезень організованих груп дітей повинно бути візуальним.
	Візуальна інформація на автобусі розміщується на передньому трафареті  (напис чорною фарбою “На замовлення”), спереду і ззаду в автобусі встановлюється розпізнавальний знак “Діти”.
	Під час руху автобусів з організованими групами дітей у колоні відповідно до вимог Правил дорожнього руху:
	встановлюється розпізнавальний знак “Колона”;
	вмикається ближнє світло фар;
	автобуси повинні рухатися тільки в один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, за винятком випадків, коли колона супроводжується транспортними засобами Державтоінспекції;
	швидкість руху колони і дистанція між автобусами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини;
	колона повинна бути поділена на групи (не більше п’яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими забезпечує можливість обгону групи іншими транспортними засобами;
	у разі зупинки колони на дорозі на всіх автобусах вмикаються засоби аварійної сигналізації.
	У салоні автобуса повинні бути позначені місця розташування аварійних виходів із зазначенням способу їх відкривання, вогнегасника, аптечки та кнопки екстренної зупинки.
	Написи можуть замінюватися відповідними символічними зображеннями.

	54. У разі настання несприятливих метеорологічних і дорожніх умов, виходу з ладу автобуса, загрози безпеці руху, а також погіршення здоров’я водія необхідно припинити рух з повідомленням про це пасажирського перевізника, який повинен вжити заходів для доставки дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія.

Обов’язки замовника

	55. Замовник зобов’язаний:
	до початку перевезення скласти список дітей у трьох примірниках (для пасажирського перевізника, замовника і керівника групи);
	допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і які не мають протипоказань для далеких переїздів за станом здоров’я;
	призначити на кожну групу з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а на групу з тридцяти дітей - медичного працівника та провести інструктаж про правила поведінки і техніки безпеки.

Обов’язки керівника групи

	56. Керівник групи зобов’язаний:
	провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки;
	забезпечувати додержання дітьми належного порядку під час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки (висадки) з автобуса;
	здійснювати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з посадочного майданчика, а в разі його відсутності - з тротуару або узбіччя, якщо це неможливо - з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це буде безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації;
	проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками, а у разі відсутності - краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби;
	після надання транспортної послуги підписати формуляр (дорожній лист), замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху - її причину.

Обов’язки та права дітей, перевізника і водія

	57. Під час перевезення дітей повинні викогнуватися обов’язки та забезпечуватися права пасажира, визначені пунктами 26-30 цих Правил.

	Обов’язки та права пасажирського перевізника і водія визначаються пунктами 31-35 цих Правил, а також іншими актами законодавства

