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Шановний Павле Івановичу!
Харківська правозахисна група займається моніторингом ситуації в зоні АТО,
проводить надання консультаційних та інформаційних послуг. Таким чином нам стало відомо
про проблеми загальноосвітніх навчальних закладів на лінії розмежування в Донецькій
області. До нас звернулися доведені до відчаю працівники шкіл смт. Миронівський, які
розповіли про те що, ці школи належали відділу освіти Дебальцевої міської ради. З 18 лютого
2015 року м. Дебальцеве знаходиться на не підконтрольній Україні території, й, відповідно,
селище залишилося на лінії розмежування.
Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про зміну і встановлення меж
Артемівського району Донецької області» від 20 травня 2015 року № 458 – VII, смт.
Миронівський віднесено до Артемівського району. Однак, з січня 2015 року школи не
фінансуються – не виплачується заробітна плата працівникам, не покриваються витрати на
комунальні послуги та харчування дітей.
Доводимо до вашого відома, що 01 вересня 2015 року школи смт. Миронівський не
зможуть приступити до навчального процесу.
Школи, що знаходяться на лінії розмежування, ні юридично, ні фактично не можуть
розпочати навчальний процес, вони не мають юридичної визначеності та матеріального
забезпечення для повноцінного функціонування школи.
Під час активних бойових дій заклади освіти не працювали. З настанням відносної
тиші, враховуючи бажання учнів та їх батьків, просимо сприяти у відновлені навчального
процесу, та дати змогу учням навчатися.
Просимо Вас невідкладно розібратися з підпорядкуванням шкіл, які знаходяться на
лінії розмежування, зокрема шкіл смт. Миронівський та забезпечити школи всім необхідним
для навчання, а також виплатити вчителям заборгованість п заробітній платі
З повагою,

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи

