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від ____________ 20__ р. № _______

На № ________ від ________ 20__ р.

Обласним та Київській міській
державним адміністраціям
Щодо надання пропозицій
З метою активізації співпраці між Міністерством культури та
інформаційної політики та місцевими органами влади в частині реалізації
політики з питань спеціалізованої мистецької освіти, в рамках приведення у
відповідність до нового законодавства окремих положень наказу Міністерства
культури України від 12.07.2018 № 628 «Питання атестації педагогічних
працівників закладів (установ) освіти сфери культури», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 серпня 2020 р. за № 926/32378, закликаємо
організувати і провести збір, узагальнення та широке обговорення пропозицій
до зазначеного наказу з усіма зацікавленими групами.
Зокрема, вважаємо за доцільне залучити до формування таких
пропозицій керівників та інших педагогічних працівників, які проходять
атестацію у порядку, визначеному цим наказом, включаючи тих, хто працює у
фахових мистецьких коледжах відповідної області (м. Києва), а також
представників обласних профспілкових осередків у сфері культури та
громадських організацій і об’єднань, включно з всеукраїнськими,
зареєстрованими на території області (м. Києва), установчими документами
яких передбачена діяльність у сфері спеціалізованої мистецької освіти.
За результатами обговорення просимо до 6 липня 2020 року надіслати
до МКІП узагальнені від області (м. Києва) пропозиції за формою, зразок якої
додається, а також перелік закладів, установ та об’єднань, представники яких
взяли участь у напрацюванні та обговоренні пропозицій із супровідним
листом. При цьому, разом з офіційним листом, надісланим на МКІП через
офіційні комунікації, просимо самі пропозиції (форму) надіслати у форматі
Word на електронну адресу atestaciapp@gmail.com. Просимо також
зауважити, що пропозиції, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, у тому
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числі, подані не за формою, надіслані окремими особами, закладами,
установами та об’єднаннями, не узагальнені та не обговорені на рівні області
(м. Києва), розглядатися не будуть.
Отримані пропозиції будуть опрацьовані на предмет можливості
врахування в проекті акта. Про результати опрацювання усі зацікавлені
сторони будуть поінформовані через повідомлення на офіційному веб-сайті
МКІП після 20 липня 2020 року.
Запрошуємо до співпраці.
Додаток: на 1 арк.
Державний секретар

Тетяна Колос, 234-21-12

Артем БІДЕНКО

Зразок
ФОРМА
для надання пропозицій до окремих положень наказу Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628
«Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури»
№
з/п

Норма наказу, яка
потребує змін
(зі вказанням розділу,
пункту, підпункту,
абзацу)

Редакція, що пропонується

Пояснення або
обґрунтування

Ким подана пропозиція
(ПІБ особи/заклад/установа/
організація/об’єднання)

Рішення УК щодо
включення
(пропонується
підтримати або
пропонується не
підтримувати)

Перелік закладів, установ, організацій або окремих осіб, які взяли участь у обговоренні наданих пропозицій, та
форми проведених обговорень:
1.
2.
3.

ПІБ, підпис та контактні дані особи, яка готувала форму.

