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На № від 
Голові Волинської обласної 
державної адміністрації 
Клімчуку Б.П. 

Щодо ліквідації позашкільних 
навчальних закладів 

Шановний Борисе Петровичу! 

Міністерство стурбоване ситуацією, що склалася у Волинській області 
стосовно скорочення мережі позашкільних навчальних закладів. Так, 
Волинською обласною державною адміністрацією прийнято 
розпорядження від 31 січня 2012 р. № 36 «Про організацію виконання 
місцевих бюджетів у 2012 році», яким доручено управлінню освіти і науки 
облдержадміністрації до 1 березня 2012 року надати пропозиції щодо 
реорганізації (об'єднання) позашкільних закладів, які фінансуються з 
обласного бюджету, в єдиний центр позашкілля з основною функцією -
методична робота. При цьому припинять функціонувати 340 гуртків , які 
сьогодні відвідують близько 5 тис. вихованців. 

Аналогічне рішення у зв'язку із недостатнім фінансуванням прийнято 
Нововолинською міською радою у жовтні минулого року (від 26 жовтня 
2011 р. № 12/9), внаслідок чого у місті ліквідовано чотири позашкільні 
навчальні заклади (дитячо-юнацький центр, станція юних техніків, станція 
юних натуралістів, станція юних туристів) і натомість вирішено створити 
Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості. У зв'язку із 
ліквідацією закладів майже двом тисячам вихованців із 137 гуртків 
доведеться проводити свій вільний час на вулиці, а 26 кваліфікованим 
педагогічним працівникам - шукати іншу роботу. 

Такі дії органів місцевої влади грубо порушують статтю 9 Закону 
України «Про позашкільну освіту» в частині збереження комунальних 
позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, злиття, 
закриття, обмежують право дітей на доступність позашкільної освіти, 
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призводять до зменшення охоплення дітей гуртковою роботою та 
змістовним дозвіллям, не забезпечують створення належних умов для їх 
духовного, інтелектуального і фізичного розвитку та спричиняють 
підвищення рівня дитячої злочинності і правопорушень, зростання 
бездоглядності. Внаслідок подібних реорганізацій, як правило, 
відбувається скорочення робочих місць та втрата кваліфікованих кадрів, 
передача приміщень закладів освіти для використання не за 
призначенням. 

Крім того, поспішність і необґрунтованість рішень місцевих органів 
влади, які приймаються без урахування демографічної ситуації, освітніх 
потреб і запитів населення, думки територіальної громади, створюють 
нездорову соціальну напругу в суспільстві та формують хибну громадську 
думку щодо недосконалості державної освітньої політики. 

Зазначене свідчить також про невиконання місцевими органами 
влади Указу Президента України від ЗО вересня 2010 року № 927 «Про 
заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 
талановитих дітей та молоді», а також завдань та заходів Державної 
цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 
2014 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
27 серпня 2010 р. № 785, основною метою яких є вдосконалення 
позашкільної освіти шляхом надання їй належної державної підтримки, 
зокрема, з боку облдержадміністрацій, - збереження і розширення мережі 
позашкільних навчальних закладів та створення їх філій. 

З урахуванням викладеного, просимо Вас, шановний Борисе 
Петровичу, взяти під особистий контроль ситуацію, що склалася в області 
із функціонуванням позашкільних навчальних закладів, переглянути 
рішення облдержадміністрації стосовно подальшої діяльності 
позашкільних закладів обласного підпорядкування, вжити вичерпних 
заходів щодо недопущення ліквідації або реорганізації районних та 
міських позашкільних закладів. 

Сподіваємось на розуміння та вирішення питання на користь дітей. 
Про прийняті рішення просимо повідомити Міністерство. 

З повагою, 
Міністр 
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Д. В. Табачник 
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