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                 Міністру  освіти і науки України 

Сергію ШКАРЛЕТУ 

 

Шановний Сергію Миколайовичу! 

Асоціація міст України постійно тримає зв'язок із представниками 

місцевих органів управління освітою тимчасово окупованих рф територій. 

Зокрема від працівників управління освіти Херсонської міської ради, 

приміщення якого віднедавна зайняли окупанти, надходять звернення, у яких 

йдеться про шалений тиск, який чинить окупаційна влада на працівників сфери 

освіти, погрожуючи усім, хто не погоджується чи саботує співпрацю з ними, 

про заповнення інформаційного простору заявами окупантів про плани на 

подальшу роботу закладів освіти та інтегрування освітніх програм до 

російських, про проведення найближчим часом перепідготовки педагогів для 

роботи за російськими освітніми стандартами на території анексованої АР 

Крим. А також серед жителів окупанти поширюють заяви про безоплатні 

можливості випускникам навчатись у закладах вищої освіти на території рф. 

Окремі  такі заяви самопроголошених освітніх «управлінців» можна знайти у 

відкритому доступі. 

Проте абсолютна більшість працівників освітньої сфери залишається 

вірною Україні й налаштовані патріотично, незважаючи, що така позиція 

пов’язана з реальним ризиком для життя. Освітяни, як мирне населення, не 

мають зброї і в умовах тривалої окупації, без можливості покинути окуповану 

територію, залишаються беззахисними. 

Щоб не програвати в інформаційній війні та надати впевненості 

працівникам освітньої сфери у тому, що звільнення вже близько, АМУ вважає 

за необхідне публічно підтримати освітян з окупованих територій.  Необхідно 

через доступні засоби запевнити цих мужніх людей, що вирішення їх проблем 

є одним з першочергових завдань, що всі фінансові зобов’язання перед ними 

виконуються і виконуватимуться й надалі, закликати залишатись за 

можливості в найбезпечніших місцях і не піддаватись на намагання окупантів 
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схилити до співпраці. А також потрібно розробити та оприлюднити 

короткострокові чи довгострокові плани по відновленню роботи освітньої 

сфери окупованих територій та анонсований особливий порядок прийому 

випускників з окупованих територій до закладів вищої освіти.  

 Асоціація міст України сподівається, що нагальні потреби і прохання 

освітян, які вимушено знаходяться на окупованій території Херсонської  

області Міністерство освіти і науки не залишить поза увагою. Ми спільно 

повинні зробити все, для наближення перемоги України і збереження життя 

людей. 

 

 

З повагою 

Виконавчий директор                          Олександр СЛОБОЖАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Куценко 

286-30-82 


