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      Звертаються до Вас стурбовані батьки вихованців, які відвідують гуртки 
БДЮТ про наміри міської влади об єднати два позашкільні заклади міста –
Станцію юних техніків і Будинок дитячої та юнацької творчості в єдиний 
центр.
      На утримання двох закладів позашкільної освіти міста затверджено 
1 млн.500 тисяч грн. Мінімальна заробітна плата працівників БДЮТ з 
урахуванням оздоровчих та винагороди за сумлінну працю в розмірі 10% на 
2011 рік складає 849 тисяч 318 грн., тобто для утримання СЮТ і БДЮТ 
коштів вистачає.
     Кожна дитина має право на позашкільну освіту, ці гарантії закріплено 
Конституцією України та Законом України  «Про позашкільну освіту». 
Кожна дитина має право на розвиток талантів. Усі діти малюють, співають, 
танцюють, бо у них закладено певний дар. Завдання держави – помітити та 
сприяти розвитку талантів та обдарувань, створити умови, за яких кожен 
зможе в повну міру розкрити свої здібності.
      Ми, батьки вважаємо, що обидва позашкільні заклади мають право на 
існування. Тому, шановні депутати, просимо Вас підтримати інтереси 
громади міста  і зберегти позашкільні установи міста. Позашкільний заклад –
не школа, щоб зрозуміти позашкільну освіту, треба прожити його життям.
      В 2012 році БДЮТ буде відзначати 55 років існування. За 53 роки 
існування закладу десятки тисяч знам янчан навчались в цьому закладі. 
Серед них: депутати обласної ради Заточна О., Кліпацький В., Джулай В., 
депутати міської ради: Суслов Л., Іванов Р., Бойко С. Керівники установ 
міста, директори шкіл, заступники директорів, завідувачки: Подвиженко О., 
Мілікова А., Остроушко І., Наводніча Л., Клименко С. Завідуюча 
методкабінетом Шевченко Л., педагоги з великої літери ЗШ № 1 – Аман І., 
ЗШ № 4 – Дубініна С., Прудка Л., ЗШ № 7 – Свербій С., ЗШ № 3 – Путря С., 
Шевченко В., Бойченко В., ЗШ № 2 – Суржик Н., Сінокоп С., Сердюкова Т., 
школа-інтерант – Сінєєва В., Шустенкова Л., Замуренко Л., Смородська С., 
ДНЗ № 7 – Клєніна О., ДНЗ № 3 – Кваша Т., ДНЗ № 2 – Коломієць Ю., ДНЗ 
№ 8 – Ладожинська Л. Викладачі училища № 12 – Марченко І., Лубенець І., 
Кобжецька Ю. Директор Будинку селища Знам янки – Коломійченко І, 
методист відділу культури – Кравченко В., заступник начальника відділу 
культури – Ладожинська Р.
      Вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості стали керівниками 
гуртків, їх захоплення творчістю стало процесією – Бацанов В., Проскурня 
В., Стукаленко М., Залєвська Н., Ніклонська Ж., Андрєєва О., Слєпєнькова І., 
Огіренко О., Долинська О.,Доля А., Компанієць В.
      За 53 роки існування закладу випускники стали юристами, акторами, 
педагогами, хореографами, військовими, будівельниками: Косенко Олена –
викладач університету Дружби Народів м.Москва, Альошина Вікторія –
Народна артистка України, м.Київ, Цурський Дмитро – актор театру і кіно на 
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Малій Бронній, м.Москва, Агєєва Світлана – актриса театру і кіно, м.Москва, 
Гращенков Сергій та Соколова Юлія – артисти ансамблю пісні і танцію 
Чорноморського флоту, м.Севастополь, Прокопюк Микола – викладач 
Саннкт-Петербурзької військової академії, Акімова Ігор – Науковий 
співробітник Науково-дослідницького інституту в США, Щербіна Ірина –
викладач консерваторії м.Ростов-на-Дону, Басараб Олександр – викладач 
музики в Югославії, Федчишин Валерій – адміністратор Кіровоградської 
обласної державної філармонії, артист філармонії, Олійник Володимир –
начальник міліції міста Долинська, Кусік Микола та Чорна Олена – викладачі 
культпросвітучилища м.Олександрія, Дмітрієва Наталія – викладач 
Олександрійського педколеджу, Волошков Євген – юрист міста Кіровоград, 
Радінович Володимир – юрист м.Харьків, Кумбер Емма – керівник 
хореографічного ансамбля в Чорногорії, Кумбер-Чайковська Галина –
керівник хореографічного колективу «Росинка» в м.Кіровоград та багато, 
багато інших.
      Діти співають, танцюють, ліплять, вишивають і це дуже добре, що саме 
педагоги закладу відволікають дітей міста від «спокус» вулиці і виховують у 
них гармонійно-розвинену особистість.
      Адже те, що планує міська влада, робиться всупереч ст.9 Закону України 
«Про позашкільну освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України 
№ 167 від 24.02.2009 року, де чітко говориться про необхідність збереження 
та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, недопустимість їх 
перепідпорядкування, злиття, закриття, разом з приміщенням, де вони 
знаходяться.
      Кожна дитина має право на розвиток талантів. Сподіваємось на позитивне 
розв язання питання, від якого залежить майбутнє наших дітей та онуків.

Від імені батьків
Голова батьківського комітету                                                   Л.Пересадченко                                                           
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                                                          Міському голові
                                                                                        Крижановському І.Б.

              Секретарю міської ради
                        Тесленку А.В.

          Депутатам Знам янської
                                                                                міської ради

      Нам, директорам шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 
міста стало відомо, що на 18 лютого 2011 року на сесію міської ради 
планується винесення питання про переведення керівників установ освіти на 
контрактну основу.

Наміри міської влади реалізувати це питання є бажаними, але 
незаконними, тому що грубо порушується чинне законодавство в галузі 
освіти. По-перше, ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту» 
передбачено, що Положення про загальноосвітні навчальні заклади 
затверджується Кабінетом Міністрів України.
      Згідно з п.п.9,58 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 
затвердженого Постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 964, загальноосвітній 
навчальний заклад діє на підставі Статуту, який розробляється навчальним 
закладом та його засновником на підставі даного Положення та Положення
про відповідний тип навчального закладу. Статут для державних та 
комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджується 
відповідним органом управління освіти та реєструється  органом  місцевого 
самоврядування, згідно зі ст.29 Закону України від 15.05.2003 р. «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 
Відповідно до Положення про загальну середню освіту директор державного 
та комунального навчального закладу та його заступники призначаються на 
посаду та звільняються відповідним органом управління освітою згідно із 
законодавством.

      П.4 ст.20  Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про 
загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту», 
ст.23 Закону України «Про позашкільну освіту», також передбачають, що
керівники загальноосвітніх закладів призначаються та звільняються з посади 
відповідними органами управління освітою, за попереднім погодженням з 
місцевими органами виконавчої влади або місцевого самоврядування.

      Положення про призначення та звільнення керівників ЗНЗ передбачені і у 
наказі Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284 «Про 
затвердження примірного статуту середнього загальноосвітнього 
навчального закладу».
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      Згідно зі ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту» від 
13.05.1999 року добір, призначення на посаду та звільнення з посади 
педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, державних і 
комунальних загальноосвітніх навчальних закладів покладається на місцеві 
органи виконавчої влади або місцевого самоврядування.

      Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та 
комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний 
орган управління освітою, згідно з наказом  Міносвіти і науки України від 
29.04.2002 р. № 284.
      Місцеві органи управління освітою у здійсненні своїх повноважень 
підпорядковані місцевим органам державної виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування та відповідним державним органам управління 
освітою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      Просимо Вас, діючи в правовому полі, уважно вивчити законодавство 
України про освіту, а питання переведення директорів навчальних закладів,
дошкільних та позашкільних установ на контрактну основу не виносити на 
порядок денний сесії до того часу, доки не буде розроблений і затверджений 
Кабінетом Міністрів України типовий контрактний договір з керівниками 
навчальних закладів і не внесені зміни до законодавчих актів про освіту, які 
унормують порядок застосування контракту з керівниками навчальних 
закладів.

      З повагою:


