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Протокол № 3

Про стан виконання рішення колегії
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації
від 22.11.2016 №3 «Про стан забезпечення
підвезення учнів та педагогічних працівників
до навчальних закладів»
Заслухавши і обговоривши доповідь директора комунального закладу
«Центр
організаційно-господарського
забезпечення
закладів
освіти»
Федорчука О.М., колегія відзначає, що Департаментом освіти і науки та
місцевими органами управління освітою проводиться відповідна робота щодо
забезпечення та організації підвезення дітей та педагогічних працівників до
закладів освіти області.
Парк шкільних автобусів по Хмельницькій області нараховує 403
одиниці.
В області організовано стовідсоткове підвезення дітей та педагогічних
працівників до місця навчання, роботи і додому. Проте, наявна кількість
шкільних автобусів не забезпечує підвезення всіх дітей, які цього потребують.
У Ярмолинецькому районі із 548 учнів, які потребують підвезення, шкільним
автобусом підвозиться 451 (82,3%), у Полонському районі із 85 учнів шкільним
автобусом підвозиться 71 (83,5%), у Красилівській ОТГ із 51 учня шкільним
автобусом підвозиться 29 (56,9%), у Крупецькій ОТГ із 87 учнів шкільним
автобусом підвозиться 66 (75,9%), у Староушицькій ОТГ із 153 учнів шкільним
автобусом підвозиться 101 (66,0%), в той час, як у інших районах та об’єднаних
територіальних громадах 100% учнів та дітей підвозяться шкільним автобусом.
У середньому по області цей показник становить 97,04 відсотка. Більшість
дітей та педагогічних працівників, які підвозяться за угодами, проживають у
населених пунктах територіально віддалених один від одного, що ускладнює
організоване підвезення саме шкільними автобусами.
Відділами освіти районних державних адміністрацій та об’єднаними
територіальними громадами вирішуються питання з місцевими органами
виконавчої влади для забезпечення безкоштовного підвезення дітей рейсовими
автобусами, залучаються транспортні засоби місцевих господарств та
підприємств на умовах оренди.

Всього підвозяться до навчальних закладів 15655 учнів та 2 410
педагогічних працівників.
За рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів на виконання
обласної програми «Розвиток освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки»
в 2018 році
придбано 15 шкільних автобусів. З них за принципом
співфінансування 70х30% 14 шкільних автобусів на суму 26 млн. 993 тис. грн.
та за власні кошти Грицівською ОТГ придбано 1 шкільний автобус вартістю
1млн. 845 тис. грн.
Здійснюється системний контроль за технічним станом автотранспорту
перед початком роботи.
У ряді районів та об`єднаних територіальних громад технічний огляд
проводиться водіями із залученням спеціалістів місцевих агроформувань або
механіками при органах управління освітою.
Забезпечується щоденне медичне обстеження водіїв.
Виходячи із вищевикладеного та з метою подальшого розвитку освіти у
сільській місцевості
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію «Про стан виконання рішення колегії Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 22.11.2016 №3 «Про
стан забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до навчальних
закладів» взяти до відома.
2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних громад:
2.1. Вживати заходів щодо забезпечення автотранспортних засобів
зимовим паливом для безперебійної організації підвезення, особливо протягом
січня-лютого 2019 року.
Постійно
2.2. До 1 квітня 2019 року провести відповідну роботу щодо зняття з обліку
та списання шкільних автобусів, технічний стан яких не дозволяє їх
експлуатувати в подальшому.
Постійно
2.4. Забезпечувати укладання угод із інженерно-технічними працівниками
по місцю експлуатації автобусів щодо проведення ними дорейсового
технічного огляду та по можливості введення посад інженерів-механіків.
Постійно
2.5. Забезпечувати укладання угод з центральними районними лікарнями
або фельдшерсько-акушерськими пунктами щодо медичного обстеження водіїв
автобусів.
Постійно
2.6. При формуванні місцевих бюджетів подавати пропозиції щодо
виділення коштів на придбання шкільних автобусів.

Постійно
2.7. Розробити та затвердити порядок використання шкільних автобусів.
Січень 2019 року
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова колегії

О.Фасоля

