ПРОТОКОЛ

засідання депутатської комісії з питань
освіти, культури, туризму, молоді та спорту, комунікацій та міжнародного
співробітництва

20. 08. 2018 р.

м. Володимир-Волинський

Присутні члени комісії: Федонюк Світлана голова.
- Токовий Олександр, Смаль
Заєць Володимир
секретар. Сергєєва Віра,

-

Микола.

Запрошені: секретар міської ради-заступник міського голови Свідерський
Олег. Заступник міського голови Кулікова Лариса.

Начальник відділу організаційно-аналітичноі' роботи Ліщук Ірина. Начальниу
Управління освіти, молоді
спорту Петрук В»ячеслав. Начальник відділу
та
культури і туризму Віслобоков Роман. Директор дитячої художньої школи
Михалик Адам. Директор дитячої музичної школи Пальоха Андрій. Вчитель
ЗОШМІ Троцюк Людмила. Вихователь ДНЗ м8 «Вишиванка» Путятіна Інна.
Директор ДНЗ М>8 «Вишиванка» Гузь Зоряна.
Присутні: вихователі ДНЗ М8 «Вишиванка», доньки Путятіної ІВ., мама
вихованця

Путятіної ІВ.

Порядок денний:

1.

Про розгляд бюджетних запитів по галузі культури і освіти.
Інформують: розпорядники бюджетних коштів.
2.

Про затвердження Положення про плату за навчання та платні послуги у
Володимир-Волинській дитячій музичній школі та Положення про плату за
навчання у Володимир-Волинській дитячій художній школі.
Інформує: Віслобоков Р.Ю.
3.

Про заслуховування звіту постійної депутатської комісії з питань освіти,
кулЬтури,туризму, молоді і спорту, комунікацій та
міжнародного співробітництва.
Автор: Ліщук І.С.
Інформує: Федонюк С.Д.
4.

Про звернення до комісії Людмили Олександрівни Троцюк, вчителя курсу
«Християнська етика в українській культурі» ЗОШ Л91, щодо збільшення
годин викладання.
5.

Різне.

/

Перед голосуванням за порядок денний,
голова комісії Федонюк Світлана
повідомила: вона щойно отримала (при свідках
- членах комісії, запрошених
та
присутніх) письмове звернення Путятіної Інни Валеріївни,
вихователя ДНЗ М98
«Вишиванка», з приводу конфліктної ситуації,
що склалась у заявниці із
завідувачкою даного ДНЗ Гузь Зоряною Олегівною. Заявниця
наполягає на
внесенні свого звернення у порядок денний,
комісію
просить
«провести
службове розслідування та дати оцінку діям завідувачки Гузь Зоряни- Олегівни».
На засідання прийшли також мама одного з вихованців Путятіної Інни Валерівної
та дві її доньки.
Федонюк Світлана запропонувала внести
звернення Путятіної Інни
Валеріївни у порядок денний.

ВИРІШИЛИ: внести у порядок денний, у
пункт 5 «Різне», питання
«Про звернення до комісії Путятіної Інни Валеріївни, вихователя ДНЗ м8
«Вишиванка», з приводу розгляду конфліктної ситуації,
що склалась у
заявниці із завідувачкою ДНЗ М28 «Вишиванка» Гузь Зоряною Олегівною».
ГОЛОСУВАЛИ щодо доповнення до порядку
денного питанням
Путятіної І.В: За 5, проти 0, утримався 0.
-

-

-

Голова комісії запропонувала затвердити

порядок денний у цілому.

Г ОЛОСУВАЛИ про порядок денний у цілому:
За 5, проти 0, утримався 0.

-

-

-

Федонюк Світлана звернулась до присутнього
на засіданні секретаря
міської ради Свідерського Олега із
проханням терміново повідомити та
засідання
Гузь Зоряну Олегівну, з метою своєчасного
запросити на
та
об'єктивного дослідження конфліктної ситуації,
яка вже вийшла за межі міста
через соціальні мережі. Ліщук Ірина інформувала: у тому числі зафіксовано
звернення Путятіної Інни Валеріївни на Урядову «гарячу лінію».
Федонюк Світлана запропонувала розпочати засідання із
розгляду
четвертого і п*ятого (проблемних) питань порядку денного, аби присвятити їм
якнайбільше часу та не Затримувати присутніх з цього
приводу громадян.

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію голови комісії Федонюк С.Д:
5, проти -0, утримався -0.
-

За

ВИСТУПИЛА Троцюк Людмила Олександрівна,
котра зачитала своє
комісії

(ДОДАТОК 4), де просить: «посприяти у вирішенні
звернення до
освітнього питання щодо виправлення критичної ситуації,
що склалась із
станом викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» (1-4
класи) та предмету «Основи християнської
етики» у загальноосвітніх школах
міста. На що Петрук В'ячеслав
зазначив: Управління освіти, молоді та
спорту неодноразово давало відповіді на подібні звернення викладача ЗОШ Л91
Троцюк Людмили, пояснювало, що нині, на відміну від попередніх років,

даний курс є не обов'язковим предметом освітнього процесу, а на вибір
батьків. Батьки ж відмовляються від даного курсу
через те, що обирають
додаткові
іноземні
додатковими предметами
мови. Коштів на зарплату
педагогам не вистачає, тому зменшується кількість годин варіативної частини
навчального процесу. В даний час Троцюк Людмила має 6,5 годин
педагогічного навантаження, що є найбільшим показником у місті.
Троцюк Людмила навела лист заступника міністра освіти з
рекомендацією не скорочувати кількість годин викладання
курсу «Основи
християнської етики», на що Петрук В'ячеслав відповів: Управління не
може
і
не буде змушувати батьків обирати саме цей курс, а самій вчительці Троцюк
Людмилі раніше було запропоновано інші ділянки роботи додатково (викладач
гуртка в ЦПО, асистент вчителя, тощо). Проте на усі пропозиції Троцюк
Людмила відповідала відмовою (що остання підтвердила, мотивуючи відмову
тим, що має диплом магістра богослов”я НАУ «Острозька академія», а не
двотижневі курси перекваліфікації, як інші викладачі. Саме
тому заявниця
прагне мати першочергове право на викладання предмету, є повноцінним
спеціалістом із читання філософських та богословських дисциплін. Заявниця
висловила упевненість, що повинна мати роботу за фахом, а не додаткове
педагогічне навантаження).
Депутат Сергєєва Віра запропонувала Троцюк Людмилі звернутись у
недільні школи при храмах, а також при Зимненському Святогірському
монастирі, на що заявниця повідомила, що є прихожанкою УПЦ КП і
вже читає
християнську етику у Соборі Різдва Христового, на запрошення священика
Ігоря Бігуна. Віра Сергєєва запропонувала наслідувати ії
власну психологопедагогічну практику і таки спробувати працювати асистентом
вчителя, щоб
отримати більше годин, відповідно
зарплатні. На
Людмила
- молодших класівщоі неТроцюк
відповіда, що вона зараз не є вчителем
бачить себе у цій

ролі.

Депутат Олександр Токовий запропонував Троцюк Людмилі пройти

курси перекваліфікації, аби отримати роботу на іншій педагогічній ділянці.
Адже наразі, як видно із малої кількості заяв батьків,
немає потреби у
розширенні викладання християнської етики. На що Троцюк Людмила
заявила, що, на ії думку, заяв батьків ніхто не бачив, тому це не може бути
вагомим аргументом.
Сергєєва Віра наголосила, що завжди варто шукати компроміс між
власними амбіціями, бажаннями та реальною ситуацією в країні, місті та освіті
зокрема.
Федонюк Світлана звернулась до Петрука В'ячеслава із рекомендацією
ще раз повернутись до даної проблеми, знайти оптимальне ії вирішення,
максимально піти назустріч проханню Троцюк Людмили, а також
запропонувала комісії підтримати таке рішення.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати начальнику Управління освіти, молоді
та спорту

Петруку В.М. повторно розглянути прохання Троцюк Л.О.
щодо збільшення
годин викладання курсу «Основи християнської етики» у школах міста та
Троцюк Л.О. персонально.

ГОЛОСУВАЛИ:

1'

/

И

за -5, проти -0, утримався

-

0.

Федонюк Світлана повідомила присутніх, що на засідання щойно прибула
директорка ДНЗ 1198 «Вишиванка» Гузь Зоряна Олегівна 3 групою вихователів
та головою профспілкової організації (останні якраз зайшли у залу). Голова
комісії подякувала прибулим за оперативність, запропонувала
одразу
приступити до розгляду звернення Путятіної І.В..
Світлана Федонюк зачитала звернення вихователя Путятіної Інни
Валеріївни до комісії (ДОДАТОК 3), де заявниця просить: «провести службове
розслідування поведінки завідувачки ДНЗ М98 «Вишиванка» Гузь Зоряни
Олегівни та дати їй відповідну оцінку».

ВИСТУПИЛА заявниця Путятіна Інна Валеріївна, наголосила, що прийшла

захистити своє чесне ім”я людини та педагога, репутацію своєї сім*ї. Заявниця
самостійно виховує чотирьох доньок. Путятіна Інна стверджує, що затяжний
конфлікт із Гузь Зоряною Олегівною (Путятіна Інна станом на 20.08.2018 р.
має
дві догани) підірвав її моральне і фізичне здоров'я, у даний момент
вона
перебуває у лікарні. А також заявниця повідомила: останнім часом на роботі її
«морально ґвалтують», а директорка Гузь 3.0. некоректно поводиться відносно
неї особисто.

ВИСТУПИЛА Гузь Зоряна Олегівна, інформувала комісію: У п'ятницю,

10

серпня 2018 року до неї звернулась працівниця із повідомленням про зникнення
особистих грошей у сумі понад 1000 гривень. Постраждала працівниця
наполягала на виклику поліції. поліцейський, у ході опитування колективу,
виявив, що цього ж дня зникли гроші у ще однієї працівниці садочка. Гузь 3.0.
стверджує, що як керівник зобов'язана бути присутньою під час слідчих дій.
У понеділок, 13 серпня 2018 р., ще одна працівниця
садочка повідомила
про зникнення тисячі гривень, як і те, що у групу заходила Путятіна І.В. ( а
також у кілька інших груп). Тобто, на думку Гузь 3.0., замість виховного
процесу, Путятіна І,В. ходила по групам, зробила
подарунок колезі
(подарувала сукню її доньці). Саме тому слідчий попросив Путятіну І.В.
описати свій робочий день по-кроках. Слідчий також оглянув особисті речі
Путятіної І.В., як керівник Гузь 3.0. була під час цього присутня,
однак, у
процес не втручалась. Слідчий знайшов у групі Путятіної І.В. «якісь папірці»
з етичних міркувань Гузь 3.0. так назвала цю знахідку. Гузь 3.0.
стверджує,
що знахідка була у настільки «специфічних» місцях, про які знати могли лише
учасники виховного процесу, а у спальні стояв запах сечі та продуктів
харчування. Слідчий запропонував взяти відбитки пальців у потерпілих та
працівників садочка. Путятіна І.В. погодилась. Це чула і бачила няня. Гузь 3.0.
стверджує, що доклала максимум зусиль, аби ні діти, не батьки не довідались
що саме відбувається у садочку.
Коли батьки і діти розійшлись, Гузь 3.0. повернулась у групу, побачила
на
стільчику пакет. Гузь 3.0. запропонувала Путятіній І.В. показати вміст пакету.
Там виявились продукти зі сніданку та обіду непорізаний шматок батона,
- хлаба.
масло, макарони у політетиленовому пакетику, скибки

Гузь 3.0. продемонструвала усім присутнім на засіданні фото вмісту
пакету,
роздруковане на кольоровому принтері, заявила комісії, що подібне у ввіреному
їй садочку недопустимо. «Цей номер не пройде, діти повинні
мати Повноцінне
харчування, догана за таке Гарантована», - резюмувала Гузь 3.0. На що
Путятіна І.В. заявила у відповідь: а де на фото
видно, що це справді ії,
Путятіної, речі? Поцікавилась де докази і чому не покликали свідків,
яке право
мала директорка нишпорити в особистих речах працівників?
Сергєєва Віра запитала Гузь 3.0.: чи складали акт на виїмку продуктів,
був
свідком?
хто
Гузь 3.0. наголосила, що процес діставання продуктів бачила няня, що,
як керівник, запропонувала Путятіній І.В. пояснити ситуацію з продуктами
письмово. Путятіна І.В. заявила комісії, що написала пояснювальну записку під
тиском Гузь 3.0. На що Гузь 3.0. заявила, що, на ії думку, Путятіна І.В. часто
обманює, про це знають у колективі усі. «Навіть зараз Путятіна І.В. перебуває
у
стаціонарі на лікуванні, проте чомусь присутня на засіданні комісії»,
повідомила директорка.
Гузь 3.0. заявила комісії, що Путятіна І.В. своїми висловлюваннями
та
вчинками принизила ії особисто та честь колективу, але, попри усе, пропонує
дочекатись результатів роботи поліції, перегорнути цю неприємну сторінку.

ВИСТУПИЛА старша донька Путятіної І.В., повідомила, що у цей

день прийшла забрати свого сина із групи. На порозі групи почула голос Гузь
3.0.: «Покайся, бо все й так вийде на чисту водуі». А мама (Путяттіна І.В.)
відповідала: «Я нічого не брала!» Донька звернулась до комісії: «Моя
мама,
Інна Путятіна, порядна людина, вона виховує нас, чотирьох
доньок, у
християнській та громадянській доброчесності. Прошу розібратись у ситуації і
захистити честь та гідність моєї матері!»
ВИСТУПИЛА Бонк Алла Володимирівна, представник батьків, діти
яких ходять у групу до вихователя Путятіної І.В.: «Інна Валеріївна
обдарований Богом педагог, вона знайшла підхід до
мого сина, вона дужеосвічена людина
ставить музику Бетховена дітям на зарядку. Вірю, що
справедливість буде встановлено відносно Путятіної І.В. Неприємно, але діти
стали свідками цієї історії».
Далі, на підтримку слів Гузь 3.0., виступили працівники ДНЗ Л`28

«Вишиванка» методист Балабанова Тетяна Борисівна, психолог Онишко
Оксана Вікторівна, голова ради садка Синьчук Євгенія Миколаівна
та
голова профспілки Кавюк Тетяна Миколаївна. Усі своїми виступами по суті
засудили дії Путятіної І.В., натомість виправдовували дії Гузь 3.0.
Депутат Віра Сєргєєва звернулась до вихователів: «Невже не можна було

зрозуміти, що, можливо, маючи чотирьох дітей і внука на утриманні, Путятіна
Інна потрапила у скрутне матеріальне становище? Невже не
можна було
поцікавитись і запропонувати допомогу?». На що Гузь Зоряна відповіла:
вона,
як директорка, неодноразово і різними способами йшла назустріч сімейним
питанням Путятіної Інни.
Голова профспілки Кавюк Тетяна
повідомила, прочитала пост
Путятіної Інни у соцмережах, дуже хвилювалась за репутацію колективу ДНЗ,
що Путятіна Інна
людина для колективу закрита, не зверталась зі своїми

-

сімейними проблемами до профспілки. Депутат Смаль Микола повідомив:
«Я знаю Інну Путятіну давно, з позитивного боку, ії донька відвідувала ЦПО.
Вони обидві «мухи не образять». Смаль Микола звернувся до директорки ДНЗ:
«Що треба робити людині В колективі, щоб довести до стану волання про
допомогу сторонніх людей, депутатів, уряду?». Сергєєва Віра, як педагог та
психолог за фахом, підтримала колегу-депутата Смаля Миколу реплікою:
подібний конфлікт у здоровому колективі ніколи б не вийшов за межі самого
колективу, а для вирішення внутрішніх міжособистісних ситуацій є директор,
профспілка, ревізійна комісія. Тобто є дієві важелі впливу на місці.
Федонюк Світлана резюмувала дискусію, повідомила, що тут, на
засіданні комісії, розглядається внутрішній конфлікт у ДНЗ М98 «Вишиванка»
лише тому, шо комісія отримала звернення людини, у даному випадку
вихователя Путятіної Інни Валеріївни, яка зараз перебуває у кризовій
психологічній та професійній ситуації, може бути звинувачена у злочині, у
крадіжці. Федонюк Світлана наголосила: комісія не користується коментарями
у соцмережах як джерелом інформації, бо завдання депутата - йти туди, де
люди потребують допомоги, що комісія і робить. Комісія лише кілька годин
тому отримала звернення Путятіної І.В., і вже оперативно розглянула його у
частині вияснення ситуації по суті. «Ми широко заслухали обидві сторони.
Проте, оскільки мова йде не лише про стосунки на рівні директор-вихователь,
тобто начальник-підлеглий, а йдеться ще й про злочин крадіжку грошей
та
продуктів, вважаємо за доцільне, враховуючи серйозність
ситуації,
рекомендувати обом сторонам вирішувати конфлікт насамперед між собою, на
рівні людина-людина, начальник-підлеглий, а якщо це вже неможливо у силу
можливих кримінальних обставин (виявлення злодія з числа членів колективу)
то тоді у суді», - підвела підсумки Федонюк Світлана, одночасно подякувала
-обом сторонам за довіру до компетентності комісії.
Голова комісії запропонувала депутатам голосувати за рішення по даному
питанню.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати директору ДНЗ Л`28 «Вишиванка» Гузь Зоряні
Олегівні та вихователю Путятіній Інні Олегівні вирішити конфлікт
усередині трудового колективу, або, якщо конфлікт матиме продовження в
силу виявлення нових обставин (виявлення злодія з числа членів
колективу), звертатись за захистом своєї честі та гідності до суду.
ГОЛОСУВАЛИ: за 5, проти -0, утримався 0.

-

-

Далі комісія продовжила роботу, розглянувши бюджетні запити
Управління освіти, молоді та спорту, які озвучив Петрук В'ячеслав
(ДОДАТОК 1).

ВИРІШИЛИ: підтримати бюджетні запити по освіті, згідно ДОДАТКА
ГОЛОСУВАЛИ: за -5, проти -0, утримався -0.

1.

Комісія розглянула бюджетний запит Віслобокова Романа щодо
збільшення кошторису витрат на ремонт обмостки і пішохідних доріжок
території дитячої художньої школи у зв”язку із зростанням заробітної платинау

і

будівельній сфері - на 57 657, 00 грн.( було
заплановано 73 000, 00 грн. на 2018
р., однак, цих коштів не вистачає, а роботи, зі слів Віслобокова Романа,
завершено ще у червні поточного року).
Комісія розглянула Положення про плату
за навчання та платні послуги у
Володимир-Волинській дитячій музичній школі
та Положення про плату за
навчання у Володимир-Волинській дитячій художній школі (ДОДАТОК 2)
- у
частині збільшення плати за навчання в обох
школах. Комісія після нетривалої
дискусії та уточнення робочих моментів,
ВИРІШИЛА: погодити бюджетний запит Віслобокова Романа
щодо
збільшення суми вартості робіт на території дитячої художньої
школи на
57 657, 00 грн. сума зведеного
,
кошторису становить
130 057, 00 грн.

Погодити запропоноване директорами Пальохою Андрієм
та Михаликом
Адамом підвищення плати за
у
навчання дитячих музичній та художній
школах міста, згідно ДОДАТКУ 2.
ГОЛОСУВАЛИ: за 5, проти -0, утримався 0.
-

-

Ліщук Ірина інформувала, що на черговій сесії, 07
вересня 2018 р., заплановано
звіт комісії про роботу у 2018 році. Голова комісії Федонюк
Світлана,
повідомила, що, на основі результатів проведеної комісією роботи,
нею буде
створено проект звіту та надіслано кожному з членів. Після
врахування
пропозицій та зауважень, звіт буде оприлюднено сесії
на
та у ЗМІ.

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію Ліщук І. та Федонюк С. відома.
до
ГОЛОСУВАЛИ: за -5, проти 0, утримався 0.

-

-

ДОДАТКИ:
Додаток 1- бюджетні запити Управління освіти, молоді
та спорту.
Додаток 2 бюджетні запити відділу культури і
туризму.
Додаток 3 - лист-звернення Путятіної І.В.
Додаток 4 - лист-прохання Троцюк Л.О.

-

Протокол на 7 (семи) сторінках.

ГОЛОВА комісії

СЕКРЕТАР

Світлана ФЕДОНЮК

Володимир ЗАЄЦЬ

