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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
                                      
         До мене, як до народного депутата України, надходять численні скарги 

мешканців Запорізької області щодо незабезпечення органами державної влади 

їх права  на освіту, гарантованого Конституцією та законами України. 

Останнє таке колективне звернення надійшло до мене на особистому 

прийомі 6 березня поточного року від мешканців міста Пологи та району. 

Заявники зазначають, що 150 учнів 10-х класів шкіл Пологівського 

району були прийняті у вересні 2015р. на навчання до КУ «Міжшкільного 

навчального комбінату Пологівської районної ради»  ( далі - МНВК ПРР ) в 

технологічні класи та здобували професії «Водій кат. «В», «С1», Оператор 

комп’ютерного набору», «Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи»). Закінчили  перший рік навчання у 2015-2016 рр.  

На сьогоднішній день ці діти не мають змоги завершити навчання тому, 

що заняття у МНВК ПРР не проводяться.  

Батьками у вересні 2016 року були направлені письмові звернення 

Міністерству освіти і науки України, Запорізькій обласній державній 

адміністрації, Пологівській районній державній адміністрації, Пологівській 

районній раді з проханням посприяти в вирішенні даного питання та надати 

змогу їхнім дітям закінчити навчання та отримати свідоцтва державного 

зразка. Але на сьогоднішній день вжиття дієвих заходів для вирішення по суті 

питання так і не відбулося. 



Відповідно до пункту 10 та Положення про порядок створення, 

реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженому 

постановою Кабміну №228 від 05.04.1994 року при реорганізації чи ліквідації 

навчально-виховного закладу його працівникам і особам, які навчаються в 

ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного 

законодавства з питань праці та освіти. 

У  разі реорганізації чи ліквідації МНВК (як прописано у Статуті МНВК 

та положенні нового закону про освіту) учням, які навчалися в ньому, повинна 

бути забезпечена можливість продовжити навчання за обраним профілем.  

В травні 2017 року діти заявників завершують навчання в школах 

Пологівського району і  будуть вступати до навчальних закладів в інші міста 

України. Часу для вирішення даного питання залишилось обмаль.  

Крім цього, групи дітей зареєстровані від МНВК ПРР в електронних 

базах МРЄО і в зв’язку з цим не можуть здобути професійну освіту водія в 

інших навчальних закладах. 

Тому заявники ставлять справедливе питання: чому порушуються права 

їхніх дітей на безкоштовне здобуття професійної освіти в навчально- 

виробничих  комбінатах.  

Враховуючи викладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус 

народного депутата України», прошу вивчити зазначене питання та вжити 

невідкладних заходів щодо забезпечення прав громадян на професійно-технічну 

освіту в даному конкретному випадку, та вирішити зазначене питання по суті, 

надавши можливість дітям заявників закінчити навчання та отримати свідоцтва 

державного зразка. 

 Про вжиті заходи прошу письмово повідомити мене та заявників через 

Дідович Марину Володимирівну за адресою 70608, Запорізька область, м. 

Пологи, вул. Мічурина, будинок 12. 

            З  повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
                                                                                                           (посв. 286) 


