
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 21.12.2018 № 9/2018-р/ад 

 

 
 

П О Р Я Д О К 
використання службового легкового автомобіля посадовими особами 

апарату облдержадміністрації 
 

І. Загальні положення 

1. Порядок використання службового легкового автомобіля посадовими 
особами апарату облдержадміністрації (далі – Порядок) розроблено на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року № 848 “Про 
впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами 
та організаціями” з метою раціонального та економного витрачання бюджет-
них коштів. 

2. Порядок визначає механізм обслуговування службовим легковим 
автомобілем посадових осіб апарату Хмельницької обласної державної адміні-
страції. 

ІІ. Порядок використання службового легкового автомобіля 

1. Обслуговування посадових осіб апарату обласної державної адміні-
страції службовим легковим автомобілем здійснюється в межах встановлених 
лімітів та асигнувань, передбачених у кошторисі апарату. 

2. Службовий легковий автомобіль використовується тільки для поїздок, 
пов’язаних зі службовою діяльністю посадових осіб апарату облдержадміні-
страції. Після кожної поїздки посадова особа, у розпорядження якої надано 
автомобіль, у подорожньому листі водія підтверджує особистим підписом час 
закінчення обслуговування та загальний пробіг (кілометри). 

3. Користування службовим легковим автомобілем у вихідні та святкові 
дні, а також відрядження на службовому автомобілі за межі Хмельницької 
області на відстань, що перевищує 200 кілометрів, здійснюється за дозволом 
голови обласної державної адміністрації. 

4. Службовий легковий автомобіль закріплюється за посадовою особою 
наказом керівника апарату обласної державної адміністрації. 

5. Право на керування автомобілем має водій, який відноситься до пра-
цівників, що здійснюють обслуговування обласної державної адміністрації, 
має відповідне посвідчення на право керування транспортним засобом та 
медичну довідку відповідного зразка. 
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ІІІ. Порядок технічного обслуговування, фінансування та контролю 
за використанням службового легкового автомобіля 

1. Обов’язки з визначення необхідності проведення технічного обслуго-
вування службового автотранспорту покладаються на водія відділу господар-
ського забезпечення управління фінансово-господарського забезпечення апа-
рату обласної державної адміністрації. 

2. До управління службовим автомобілем водій допускається після що-
денного медичного обстеження. Водій, що керує транспортним засобом, зо-
бов’язаний діяти відповідно до правил дорожнього руху, дотримуватися від-
повідного порядку дорожнього руху, виконувати розпорядження працівників 
патрульної служби. 

3. Документом обліку транспортної роботи автомобіля є подорожній 
лист (додаток 1). Заповнення всіх його реквізитів є обов’язковим. Видача 
подорожнього листа проводиться відповідно до чинного законодавства. Виїзд 
автомобіля без подорожнього листа забороняється. 

4. Видача подорожнього листа реєструється у журналі встановленого зразка 
(додаток 2). Оформлені подорожні листи зберігаються в управлінні фінансово-
господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації відповідно 
до встановлених законодавством вимог. 

5. Відповідальність за організацію експлуатації та збереження транс-
портного засобу, зберігання матеріальних цінностей покладається на водія. 

6. Керівник та посадові особи, які користуються службовим автомо-
білем, водій, за яким закріплено службовий автомобіль, повинні суворо дотри-
муватися норм використання лімітів пального і мастильних матеріалів. 

7. Водій, за яким закріплено службовий автомобіль, забезпечує його 
стоянку відповідно до укладеного договору на стоянку автомобіля. 

8. Норми витрат пального та мастильних матеріалів на службовий легко-
вий автомобіль обласної державної адміністрації встановлюються відповідно 
до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, 
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року 
№ 43 (зі змінами). 

9. Списання пального та мастильних матеріалів проводиться управлін-
ням фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адмі-
ністрації у межах норм, на підставі подорожніх листів згідно з пробігом авто-
мобіля. Відповідальним за оформлення та реєстрацію подорожніх листів 
призначається працівник управління фінансово-господарського забезпечення 
апарату обласної державної адміністрації (далі – відповідальний працівник 
управління фінансово-господарського забезпечення) відповідно до посадової 
інструкції. 

10. Подорожні листи виписуються на один день за умови надання водієм 
звіту за попередній день відповідальному працівнику управління фінансово-
господарського забезпечення. 
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11. Подорожні листи надаються відповідальному працівнику управління 
фінансово-господарського забезпечення  до 5 числа кожного місяця. 

12. Водій, причетний до дорожньо-транспортної пригоди, повинен діяти 
відповідно до правил дорожнього руху України. 

13. Особа, винна у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди під час 
використання службового легкового автомобіля, несе відповідальність відпо-
відно до чинного законодавства України. 

14. Контроль за дотриманням цього Порядку покладається на керівника 
апарату обласної державної адміністрації. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


