
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заступнику голови Київської 
міської державної адміністрації 
Мондриївському В.М. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо збереження існуючої системи підпорядкування 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл управлінню 
освіти та інноваційного розвитку Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації 
 

Шановний Валентине Миколайовичу! 
 
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулася тренерська 
спільнота дитячо-юнацьких спортивних шкіл Печерського району міста Києва з 
наступним питанням. 

Заявники спільно з спортсменами, батьками вихованців категорично 
проти передачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл підпорядкованих управлінню 
освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації до сфери управління Департаменту молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Слід зазначити, що у підпорядкуванні управління освіти та інноваційного 
розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації знаходяться 
дві дитячо-юнацьких спортивних школи: 

1. ДЮСШ №1 культивує 6 видів спорту: баскетбол, теніс, н/теніс, 
сучасне п’ятиборство, боротьба самбо, футбол. 

2. ДЮСШ №9 культивує плавання та водне поло. 
За інформацією тренерів, при перепідпорядкуванні спортивних шкіл 

будуть введені платні групи, що призведе до втрати основи спорту вищих 
досягнень, а саме: масовість та максимальну доступність до занять фізичної 
культури і спорту дітей та юнацтва, які в подальшому формують збірні команди 
міста Києва та України з різних видів спорту. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний 
Валентине Миколайовичу з метою унеможливлення занепаду фізичної культури 



і спорту в Печерському районі міста Києва, враховуючи думку тренерської 
спільноти, спортсменів та батьків вихованців спортивних шкіл, сприяти 
збереженню існуючої системи підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавець: 
Слюсарев Іван Олександрович 
Тел.: 063-888-11-80 


