Витяг
з протоколу загальних зборів
трудового колективу
ДНЗ «Михайлівське ВПУ»
від 04 квітня 2017 року №4

Михайлівському селищному голові
Ракші О.В.

ЗВЕРНЕННЯ
трудового колективу ДНЗ «Михайлівське ВПУ» до Михайлівського
селищного голови Ракші О.В. щодо обговорення питання створення
територіальної об’єднаної громади в межах Михайлівського району.

Трудовий колектив ДНЗ «Михайлівське ВПУ» вкрай занепокоєний
ситуацією, що склалася навколо процесу децентралізації, а саме: формування
об’єднаних територіальних громад у Михайлівському районі. Відповідно до
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№157VII від 05.02.2015 року та іншими нормативними документами) громади
об’єднуються для того, щоб бути спроможними самостійно забезпечити
належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони
здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства з
урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку
структури відповідної територіальної одиниці. Тобто, самостійно, за рахунок
власних ресурсів – людських, фінансових, природних вирішувати питання
життєздатності та розвитку території.
У
Михайлівському
районі
склалася
ситуація,
яка
вимагає
фундаментального підходу до процесу створення об’єднаної територіальної
громади. Будь-яка реформа приречена на провал, якщо відсутнє глибоке
розуміння суті реформування та її наслідків.
94 роки жителі Михайлівського району, як одна сім’я, дбали про добробут
свого краю. Разом переживали лихоліття голодоморів і війни, відбудовували
господарство району та примножували його статки.
Майже 90 років наш навчальний закладготує кадри для сільського
господарства Михайлівщини. Тисячі кваліфікованих робітників, за весь час його
існування, залишилися працювати на своїй землі, створили сім’ї, дітей повели до
школи. Район наш процвітав, жив як єдиний організм, аучилище працювало і
працює над забезпеченням господарств спеціалістами. Тільки у 2016 році 51
випускник працевлаштувався; 30 осіб, отримали в училищі спеціальність за

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 18 з них стали
студентами ІІІ курсу «Таврійського державного агротехнологічного
університету»; 63 вступило до вищих навчальних закладів України. Наші
випускники – це майбутнє Михайлівського краю. «Де народився – там і
згодився» – говорить народне прислів’я. Хто може передбачити, що станеться
після розриву історичних зв’язків училища з населеними пунктами
Михайлівського району? До яких регіонів України поїде наша молодь?
Підготовка нашим навчальним закладом кваліфікованих кадрів за
регіональним замовленням можлива лише за умови утворення об’єднаної
територіальної громади, яка є економічно і фінансово спроможною, і створеною
за принципом «один район – одна громада».
Ми, працівники ДНЗ «Михайлівське ВПУ», вважаємо, що зволікання зі
створенням ОТГ на території Михайлівського району є неприпустимим.Невже
той факт, що обрані органи місцевого самоврядування мають повноваження до
2020 року переважує інтереси звичайних трудівників – працівників аграрних
підприємств, малого і середнього бізнесу, бюджетних установ. Зволікання з
вирішенням цього питання може залишити нас на узбіччі адміністративнотериторіальної реформи.
Враховуючи вищезазначене,звертаємося до Вас із вимогою: невідкладно
ініціювати обговорення створення об’єднаної територіальної громади у форматі
«один район - одна громада».
Шановні земляки! Збережемо надбання наших предків для майбутніх
поколінь.
Звернення прийняте на загальних зборах трудового колективу ДНЗ
«Михайлівське ВПУ» 04.04.2017 року.
Голова зборів
Секретар
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