Президенту України В. О. Зеленському
Міністру освіти і науки України JI. М. Гриневич
В. о. голови Полтавської обласної
державної адміністрації О. Є. Пруглу
Голові Полтавської обласної ради О. Ю. Біленькому
Міському голові Кременчука В. О. Малецькому
Директору Департаменту освіти і науки
Полтавської ОДА О. В. Харченко
Лист-звернення
Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (далі - Коледж) є
комунальним закладом освіти, заснованим на майні спільної (комунальної)
власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та
переданим в управління Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації.
У зв’язку із закінченням дії трудового контракту директора коледжу
Гальченка І. В.

шість років тому його було призначено на посаду як

виконуючого обов’язки директора. Засновник закладу - Полтавська обласна
рада - повинна була оголосити конкурс на заміщення вакантної посади
керівника закладу та провести вибори, укласти контракт з переможцем. Але на
сьогодні з невідомих нам причин конкурс так і не оголошено.
Коледж у 2019 році пройшов акредитаційну експертизу за освітнім рівнем
бакалавра, що дає право у своїй роботі колективу керуватися Законом України
«Про вищу освіту». Згідно з цим Законом п. 2 ст. 42. керівник закладу вищої
освіти обирається його колективом та повинен відповідати певним вимогам.
Відповідно до листа Коледжу №625 від 31.08.2017 р. до Полтавської обласної
ради, Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, Кременчуцької міської
ради та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради колектив закладу
освіти звертався з проханням допомогти у вирішенні наболілого питання, але
результатів немає і по сьогодні, хоча це звернення підтримав 91% працівників

Коледжу. З огляду на зазначене вище, колектив коледжу звертається до Вас
щодо

сприяння

вирішення

питання

призначення

керівника

закладу

за

законодавчою процедурою, а саме відповідно до статті 42 Закону України «Про
вищу

освіту».

На

перехідний

період

просимо

залишити

на

посаді

в. о. директора коледжу І. В. Гальченка.
Колектив Коледжу просить Вас захистити наше право брати участь у
виборах керівника Коледжу, забезпечити законність, прозорість, чесність в
організації .проведення конкурсу на заміщення посади керівника закладу
відповідно до чинних нормативно-правових актів з дотриманням усіх вимог та
процедур, передбачених для цього. У разі призначення керівника закладу освіти
незаконним шляхом колектив залишає за собою право захищати власні інтереси
в усі можливі правові способи.
З

повагою

-

колектив

Кременчуцького

педагогічного

коледжу

імені А. С. Макаренка.
Додаток:
- лист Коледжу № 625 від 31.08.2017 р.

За дорученням трудового колективу
Голова профспілкового комітету працівник^
Кременчуцького педагогічного колед:
О. О. Волочай
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