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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  
Водія легкового автомобіля 

Маловисківської міської ради 
 

I. Загальні положення 

1. Призначення на посаду Водія легкового автомобіля та звільнення з неї здійснюється наказом 
Маловисківського міського голови за поданням і з дотриманням вимог Кодексу законів про працю 
України. 

2. Водій легкового автомобіля безпосередньо підпорядковується першому заступнику міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради та виконує його вказівки. 

3. Водій легкового автомобіля відноситься до категорії фахівців. 
4. На посаду Водія легкового автомобіля Маловисківської міської ради призначається особа яка 

середню професійно-технічну освіту та водійським стажем не менше 1 року. 
5. Водій легкового автомобіля повинен знати:                                                                                                 

- призначення, устрій, принцип дії і роботи агрегатів, механізмів і приладів автомобілів, що 
обслуговуються;                                                                                                                                            
- правила дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів;                                                                           
- причини, способи виявлення й усунення несправностей, що виникли в процесі експлуатації 
автомобіля;                                                                                                                                                                   
- порядок проведення технічного обслуговування і правила збереження автомобілів у гаражах і на 
відкритих стоянках;                                                                                                                                             
- правила експлуатації акумуляторних батарей і автомобільних шин;                                                            
- правила обкатування нових автомобілів і після капітального ремонту;                                                         
- правила перевезення вантажів, у т.ч. швидкопсувних і небезпечних;                                                         
- вплив погодних умов на безпеку водіння автомобіля;                                                                                     
- способи запобігання дорожньо-транспортних випадків;                                                                                      
- правила подачі автомобілів під навантаження-розвантаження;                                                                        
- правила заповнення первинних документів по обліку роботи автомобіля, що обслуговується;                        
- схему маршруту, що обслуговується, пункти зупинок і призначення;                                                                
- правила і норми охорони праці водіїв автомобілів, техніки безпеки, виробничої санітарії і 
протипожежного захисту; 

6. __________________________________________________________________________________. 
7. __________________________________________________________________________________. 

II. Завдання та обов'язки 
 

1. Проводити підготовчо-заключні роботи перед виїздом на лінію і після повернення на  підприємство 
(перевіряти наявність комплекту інструментів і пристосувань, необхідних для нормальної 
експлуатації рухомого складу на лінії і т.д.); 

2. Проходити у встановленому порядку медичні огляди; 
3. Керувати рухом автомобіля; 
4. Нести матеріальну відповідальність та дбайливо ставитись до ввірених йому документів та товару. 
5. Брати участь у вантажно-розвантажувальному процесі; 
6. Здійснювати заправлення автомобіля паливо-мастильними матеріалами; 
7. Оформляти шляхові документи; 



8. Дотримувати графік руху і режим робочого часу і часу відпочинку; 
9. Здійснювати оперативний зв'язок в разі виникнення непередбачуваних обставин на шляху;  
10. Використовувати систему підігріву двигуна автомобіля в холодний час року; 
11. Усувати виниклі протягом роботи на лінії експлуатаційні несправності автомобіля, а також 

здійснювати регулювальні роботи в польових умовах при відсутності технічної допомоги; 
12. Здійснювати охорону вантажу й автомобіля під час стоянки на кінцевих і проміжних пунктах при 

здійсненні міжміських перевезень; 
13. Викликати представників ДАІ у випадку дорожньо-транспортних випадків; 
14. __________________________________________________________________________________. 
15. __________________________________________________________________________________. 

 
III. Права 

 
Водій легкового автомобіля має право:  

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності. 
2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків. 
3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з 

обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 
4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в 

процесі його діяльності та вносити пропозиції щодо їх усунення. 
5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків. 
6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і 

інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. 
7. __________________________________________________________________________________. 
8. __________________________________________________________________________________. 

IV. Відповідальність 
 
Водій легкового автомобіля несе відповідальність:  

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання 
або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою 
інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. 

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним 
адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та 
законодавством про працю України. 

4. __________________________________________________________________________________. 
5. __________________________________________________________________________________. 

 
 
УЗГОДЖЕНО  

Перший заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради: 

_________ 
(підпис) 

 "____" _________ ____р. 

Начальник загального відділу 
організаційно-масової роботи: 

________ 
(підпис) 

 
 
 

"____" _________ ____р. 

Спеціаліст (юрист) ради: 
_________ 

(підпис) 
 
 

"____" _________ ____р. 

З інструкцією ознайомлений: 
_________ 

(підпис) 
 
 

"____" _________ ____р. 

 


