ПРОТОКОЛ №6
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних
питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації
17.03.2021
11.30
Місце проведення: cесійна зала
Всього членів комісії – 7 чол.
Присутні: В. Гесаль, Н. Зимак-Закутня, С. Золотухін, В. Підгайчук, О.Піддубна. І.Ящук.
Відсутні:. А. Кривак.
Запрошені: А. Карнатовський – представник від Громадської організації «Захист прав
споживачів освітніх послуг», Ю. Решетнік – депутат міської ради, Ю. Римар – головний
юрисконсульт Департаменту освіти та науки, С. Ямчук – начальник фінансового
управління.
Головує: С. Золотухін – голова постійної комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
1. Про розгляд звернення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.
2. Про розгляд звернення Громадської організації «Захист прав споживачів освітніх
послуг».
СЛУХАЛИ:
С. Золотухіна – На порядок денний засідання постійної комісії виноситься 2 питання. Є
голову комісії
пропозиція його затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: За - 5, Проти – 0, Утр. – 0, Не голос. – 1. Порядок денний затверджено.
1. СЛУХАЛИ:
С. Золотухіна –
голову комісії

На розгляд комісії пропонується звернення Департаменту освіти та
науки.

ВИСТУПИЛИ:
Ю. Римар –
головний
юрисконсульт
Департаменту
освіти та науки

Департамент освіти та науки просить надати представника від постійної
комісії для включення у склад комісії з питань безоплатного прийманняпередачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Хмельницького району Хмельницької області у комунальну власність
Хмельницької територіальної громади рухомого майна у зв’язку з
ліквідацією спортивної школи районного відділу освіти, на балансі якого
знаходиться спортивний інвентар.
В обговоренні взяли участь депутати: В. Гесаль, Н. Зимак-Закутня, С. Золотухін, В.
Підгайчук, О.Піддубна.
С. Золотухін
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

2. СЛУХАЛИ:
С. Золотухіна –
голову комісії

Пропоную делегувати від постійної комісії депутата А. Кривак. Немає
заперечень? (Немає).
Ставлю на голосування дану пропозицію.
За - 5, Проти – 0, Утр. – 0, Не голос. – 1. Прийнято.
Делегувати А. Кривак для включення у склад комісії з питань безоплатного
приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Хмельницького району Хмельницької області у комунальну
власність Хмельницької територіальної громади рухомого майна.
На розгляд комісії пропонується повторно розглянути звернення щодо
забезпечення безкоштовного проїзду учнів середніх загальноосвітніх
закладів міста Хмельницького до місця навчання. Слово надається
представнику Громадської організації, яка звернулась на адресу комісії.

ВИСТУПИЛИ:
А. Карнатовський
– представник від
Громадської
організації
«Захист
прав
споживачів
освітніх послуг»

Як вже було сказано на попередньому засіданні постійної комісії,
відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» учні
середніх загальноосвітніх закладів міста мають право на безкоштовний,
за рахунок коштів міського бюджету, проїзд до місця навчання та у
зворотному напрямку. Було проведено опитування - директорам усіх
загальноосвітніх закладів біло надіслано листи. 6 навчальних закладів
відповіли, що таке питання не входить до їх компетенції. За
результатами проведених опитувань, дітей, які потребують підвозу
близько 3079. Окрім того, до нас звернулись допоміжні школи №32 і
№33, у яких близько 90% дітей, що проживають на відстані понад 2 км
від школи.

І. Ящук

Існує наказ Міністерства освіти і науки, відповідно до якого діти
зараховуються у школу відповідно до регіону. Таким чином, для
початкової школи це не актуально. Питання серйозне і потребує
всебічного вивчення, тому пропоную створити робочу комісію з числа
членів нашої постійної комісії для вивчення всіх документів з
відповідними підписами: ким проведено опитування, які саме навчальні
заклади взяли участь в опитуванні, підтверджуючі документи, що
заклади дали ту чи іншу цифру по віковим категоріям, протокол
зібрання, на основі якого виникло дане звернення.
В обговоренні взяли участь: В. Гесаль, Н. Зимак-Закутня, С. Золотухін, В. Підгайчук,
О.Піддубна, І. Ящук.
С. Золотухін

Дійсно, це серйозне питання, яке потребує більш детального вивчення.
Пропоную взяти звернення Громадської організації «Захист прав
споживачів освітніх послуг» до відома. А Громадській організації
передати у Департамент освіти та науки всі належно оформлені
документи, що стосувались вивчення даного питання і стали підставою
для звернення.
Немає заперечень? (Немає) Ставлю на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. Прийнято.
1. Прийняти звернення Громадської організації «Захист прав споживачів
ВИРІШИЛИ:
освітніх послуг» до відома.
2. Громадській організації передати у Департамент освіти та науки всі
належно оформлені документи, що стосувались вивчення даного питання
і стали підставою для звернення.

Голова комісії

С. ЗОЛОТУХІН

Секретар комісії

Н. ЗИМАК-ЗАКУТНЯ

