
Інспекцією навчальних закладів Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту 23.09.2015  проведено семінар з керівниками навчальних закладів 

Подільського району та надано практичну і методичну допомогу з питань 

роботи із зверненнями громадян. 

Спеціаліст вищої категорії Інспекції Карачова К.П.  поінформувала 

присутніх про результати перевірки управління освіти Подільської районної 

в місті Києві державної адміністрації з питань організації роботи із 

зверненнями громадян. 

Особливу увагу було приділено основним питанням, порушеним 

громадянами у зверненнях, проаналізовано шляхи покращання роботи зі 

зверненнями громадян.  

Так, було зазначено, що діловодство з розгляду звернень громадян в 

управлінні освіти ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства. 
У 2015 році станом на 01.09.2015 до управління освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 72 письмових 

звернень від громадян та 98 через Call-центр, в тому числі через Подільську 

державну адміністрацію - 42 письмових та 89 через Call - центр, від 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація) надійшло 15 

письмових звернень та через Call-центр - 9 звернень , які розглянуто спільно 

з Інспекцією навчальних закладів міста Києва. Безпосередньо до управління 

освіти надійшло 27 письмових звернень (з них 5 поштою). У порівнянні з 

минулим роком станом на цей період звернень громадян збільшилося на 

42%. 

Причиною збільшення звернень стала недостатня ефективність 

прийнятих керівниками окремих навчальних закладів управлінських рішень 

щодо вирішення питань, зазначених у зверненнях громадян, незадовільна 

організація навчально-виховного процесу, низький рівень викладання 

окремих предметів у навчальних закладах, конфлікт між адміністрацією 

(вчителями) та батьками дітей через упереджене або неетичне ставлення 

учителів і вихователів до дітей та їх батьків (гімназія № 107 «Введенська», 

санаторна загальноосвітня школа-інтернат № 19, Романо-германська гімназія 

№ 123, ШДС «Паросток»). 

Зокрема конфліктна ситуації, яка виникла між адміністрацією та 

батьківською громадськістю у гімназії № 107 «Введенська», спричинила 

зростання звернень на 32%. 

До Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом     

І півріччя 2015 року надійшло 50 письмових пропозицій, заяв і скарг 

громадян, де порушувались питання функціонування закладів освіти 

Подільського району міста Києва, що на 62, 5 % більше, ніж за аналогічний 

період 2014 року. За наслідками їх розгляду надано аргументовані відповіді 

заявникам, вжито заходів для уникнення повторних звернень. 

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності педагогічних 

працівників гімназії № 107 «Введенська», санаторної загальноосвітньої    



школи - інтернату № 19, Романо-германської гімназії № 123; з директором 

гімназії № 107 «Введенська» розірвано контракт. 

Порушень термінів розгляду громадян в управління освіти Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації не встановлено. Усі звернення 

розглянуто у встановлені чинним законодавством строки. Дотримано терміни  

та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам. 

Також К.П. Карачова звернула увагу на недоліки та упущення у роботі 

управління із зверненнями громадян, рекомендувала шляхи їх усунення, 

ознайомила з діючої нормативно-правовою базою з питань організації роботи 

із зверненнями громадян. 

Своїм досвідом роботи із зверненнями громадян поділились 

Л.С.Страшна, директор гімназії № 34 «Либідь», Ю.В. Шукевич., директор 

Фінансового ліцею. 

 


