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Директору
Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
ФІДАНЯН Олені Григорівні
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Олено Григорівно!
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернувся голова
відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнський комітет
народного контролю «Група комітету народного контролю в місті Києві»,
Бовсуновський Владислав Олександрович, з питанням щодо функціонування
спортивних секцій та гуртків на території міста Києва.
Зазначає, що до нього звернулися батьки спортсменів, які займаються
різними видами спорту в гуртках та дитячо-юнацьких спортивних школах на
території міста Києва. За їхніми повідомленнями, з 1 вересня 2020 року деякі
гуртки та секції, заняття у яких проводяться на території загальноосвітніх
середніх шкіл, не змогли відкритися: тренерів та учнів, попри існуючі
договори оренди або співпраці, не пускають до школи охоронці за усною
вказівкою директорів шкіл. Вони, у свою чергу, посилаються на відсутність
роз'яснень від Київської міської державної адміністрації, районних відділів
освіти, молоді та спорту, у яких би було чітко вказано, що працювати
спортивним гурткам та секціям дозволено. Наприклад, не вдалося відновити
роботу відділенню ДЮСШ «Школа спорту» за адресою: вул. Жмеринська,
буд. 34 (спортивна зала середньої загальноосвітньої школи №253).
Водночас повідомляє, що 27 липня 2020 року громадська організація
«Всеукраїнський комітет народного контролю» зверталась до Міністерства
молоді та спорту України з цим питанням, центральний орган влади
відреагував та провів відповідні наради з Міністерством охорони здоров’я
України та Міністерством освіти і науки України.
4 серпня 2020 року Міністерство освіти і науки України надіслало
роз'яснення у вигляді листа від заступника міністра Ігоря Гарбарука, в якому
вказано, що робота гуртків та спортивних секцій на території навчальних
закладів є можливою, якщо регіон не відноситься до «червоного рівня» за

рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
На сьогодні місто Київ відноситься до «жовтого рівня» епідемічної
небезпеки поширення COVID-19. Тобто, підстав для заборони занять немає.
На підставі викладеного, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», прошу Вас відреагувати на звернення голови
відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнський комітет
народного контролю «Група комітету народного контролю в місті Києві» та
посприяти процесу відкриття спортивних секцій та гуртків на території міста
Києва найближчим часом.
Відповідь на звернення прошу направити через систему електронного
документообігу «АСКОД», а також за адресою: 04215, м. Київ, проспект
Георгія Гонгадзе, 32-Б та на електронну адресу didovets.yuriy@kmr.gov.ua у
десятиденний термін, що передбачено ч. 2 ст. 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад».
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