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Порядок 
використання службового легкового автотранспорту 
Кремінської міської ради

1. Загальні положення
	1.1. Кремінська міська рада використовує службовий автотранспорт- легкові автомобілі  _________________ державний номер ________ які знаходиться на її балансі.
	1.2. Утримання транспортного засобу проводиться  в рамках  виділених коштів  на його експлуатацію у Кремінському міському бюджеті на відповідний період.

2. Використання службового автомобіля

	2.1. Автомобіль Кремінської міської ради використовується її виконавчим апаратом для здійснення повноважень, визначених чинним законодавством України та Положенням про виконавчий апарат.
	2.2. Автомобілі закріплюється за конкретно визначеною особою. 
	2.3. Право на керування автомобілем Кремінської міської ради має водій, який є працівником виконавчого апарату, має відповідне посвідчення на право керування транспортним засобом, та медичну довідку відповідного зразка.
	2.4. До управління службовим легковим автомобілем Кремінської міської ради допускається водій після щоденного медичного обстеження.
	2.5. Водій, що керує транспортним засобом зобов'язаний діяти відповідно до Правил дорожнього руху, виконувати відповідний порядок  дорожнього руху, розпорядження працівників ДАІ Україні. 
	2.6. Документом обліку транспортної роботи автомобіля є подорожній лист. Заповнення всіх його реквізитів є обов’язковим. Видача подорожнього листа має проводитись відповідно до чинних нормативних актів України. Виїзд автомобіля без подорожнього листа забороняється.
	2.7. Видача подорожнього листа реєструється в журналі їх видачі. Оформлені подорожні листи зберігаються в фінансово-господарчому відділі виконавчого апарату Кремінської міської ради у відповідності до встановлених законодавством норм.
	2.8. Організація експлуатації та збереження транспортного засобу, зберігання матеріальних цінностей покладається на особу, за якою закріплено автомобіль. 
	2.9. Облік запчастин,  паливно-мастильних матеріалів покладається на фінансово-господарський відділ виконавчого апарату Кремінської міської  ради
	2.10. Розрахунок витрат паливно - мастильних матеріалів службового легкового автомобіля Кремінської міської ради_____________ проводиться  відповідно до розпорядження  міського голови  .
	2.11. Службовий легковий автомобіль Кремінської міської  ради використовується на відстань, що не перевищує  50 км для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб, без спеціального оформленого дозволу голови міської ради, але при цьому повинні бути документи, що підтверджують зв'язок поїздки з службовою діяльністю посадової особи.
	2.12. Користування службовим легковим автомобілем Кремінської міської ради  у вихідні та святкові дні, а також відрядження  на легковому службовому  автомобілі  за межі  міста Кремінна, на відстань що перевищує  50 км, здійснюється лише з дозволу голови Кремінської міської ради.

3. Відповідальність за порушення при використанні автомобілю. 

	3.1. У випадку порушення встановленого порядку використання службового транспортного засобу проводиться службове розслідування для виявлення винних осіб.
	3.2. Водій, причасний до дорожньо - транспортної пригоди повинен діяти відповідно до Правил дорожнього руху України.
	3.3. Особа, винна у скоєнні дорожньо – транспортної пригоди при використанні службового автомобілю Кремінської міської  ради несе відповідальність у відповідності до чинного законодавства України
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