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Лекція №
Тема. Порядок організації туристсько-екскурсійних перевезень
автобусами учнів Івано-Франківської області
План
1. Загальні вимоги
2. Підготовчий етап
3. Обов’язки замовника
4. Про проведення навчальних екскурсій

1. Загальні вимоги
Організовують і проводять туристську та екскурсійну роботу з учнями в
області Обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді,
його філії, дитячі турбази, загальноосвітні
навчальні

школи,

позашкільні установи,

заклади різних рівнів акредитації, турпідприємства, які мають

ліцензію Державної туристичної адміністрації України.
Організацію і проведення туристсько-екскурсійних поїздок дітей іншими
організаціями заборонено.
Туристське - екскурсійні перевезення учнів автобусами на відстань до
150 км. в межах області

організовують

при

наявності

письмового

дозволу відділу /управління/ освіти райдержадміністрації /міськвиконкому/,
перевезення на відстань понад 150 км і за межі області організовують при
наявності

письмового

дозволу

управління

освіти

і

науки

облдержадміністрації.
Туристсько-екскурсійні
організовуються.

перевезення

дітей

дошкільного

віку

не
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Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна
перевищувати кількості місць для сидіння у ньому згідно з паспортом заводувиготовлювача.
Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями,
які мають стаж керування такими транспортними засобами більше трьох
років.
Перевезення організованих груп дітей колоною з п'яти і більше автобусів
узгоджується з Органами Державтоінспекції та супроводжується ними.
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 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;
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 екстреної зупинки. Написи можуть змінюватися відповідними
символічними зображеннями.
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
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перевізника, який повинен вжити заходів для доставки дітей до кінцевого
пункту маршруту, заміни автобуса, водія.
2. Підготовчий етап
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 км. і не менше однієї - на кожні наступні

100 км маршруту;
- для відпочинку - на 5 хвилин через кожну годину руху і на ЗО хвилин через кожні 5 годин руху ( допускається поєднання 30-хвилинного
відпочинку з перервою на обід );
- для приймання їжі через 3-5 годин; для ночівлі;
в) скласти схему маршруту;
г) скласти розклад руху.
8. Перевезення організованих груп дітей виконуються тільки у світлу
пору доби і за сприятливих погодних умов.
9. 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, аварійне - небезпечні ділянки
тощо.
Один примірник схеми маршруту і розклад видаються водію, інші два
зберігаються у замовника та пасажирського перевізника.
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3. Обов’язки замовника
Замовник зобов'язаний
- до початку перевезення скласти список групи 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 життя і здоров'я

та супроводження їх під час поїздки, а на групу з

тридцяти дітей — медичного працівника та провести інструктаж про
правила поведінки і техніки безпеки.
Мати письмове підтвердження про нічліг, харчування та екскурсійне
обслуговування дітей у пункті призначення.
Підготувати наказ по

навчальному закладу та отримати дозвіл

відповідного органу управління освітою на здійснення поїздки.
Керівник групи зобов'язаний:
- провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і
техніки безпеки під час поїздки;
-

забезпечувати додержання 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
посадкового 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 створить
перешкод іншим учасникам руху, а також працюватиме аварійна світлова
сигналізація;
- проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та
пішохідними доріжками, а в разі їх відсутності - краєм проїзної частини
дороги назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби.
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Під час перевезення дітей на них поширюються права та обов'язки
пасажира.

