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Київському міському голові 
Кличку В.В.

Щодо приміщень КПНЗ «Київська Мапа академія наук учнівської молоді»

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
Шановний Віталіє Володимировичу!

На сьогоднішній день КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді» (далі - Київська МАН) є своєрідною візитною карткою не лише нашої 
столиці, але й уеієї України у царині наукового напрямку позашкільної освіти, 
у тому числі й на міжнародному рівні, адже вихованці Київської МАН є 
постійними учасниками найпрестижніших міжнародних наукових змагань, де 
посідають призові місця та підвищують імідж України та Києва.

Сьогодні на найвищому державному рівні дуже багато говориться про 
розвиток інновацій та високотехнологічних сегментів економіки України, а 
наші найвиші посадовці навіть заявляють про наміри зробити країну новою 
«стартап-нацією». Саме виконанню цього завдання присвячена діяльність 
Київської МАН.

23.04.2018 року Секретар Ради національної безпеки і оборони України 
Олександр Турчинов, нагороджуючи переможців Всеукраїнського наукового 
конкурсу Малої академії наук, зазначив, шо авторитет Малої академії наук 
«виходить далеко за межі нашої країни», і повідомив, шо на базі Академії 
створюється міжнародний центр, де науковою діяльністю зможуть займатися 
юнаки і дівчата з 20 країн. С очевидним, що проголощуючи зазначені цілі, 
керівництво держави розраховує на сприяння у їх досягненні і органів 
місцевої влади, зокрема, міста Києва.

Проте, на сьогодні у столиці України під загрозою припинення своєї 
діяльності опинилася Київська Мала академія наук -  провідний заклад 
загальнодержавної системи залучення учнівської молоді до творчої 
дослідницької діяльності.

Незважаючи на наявність діючого до 10 червня 2020 року договору 
оренди. Департамент освіти 1 науки, молоді та спорту повідомив Київську



МАН про необхідність звільнення орендованих приміщень (вул. Дегтярівська, 
31,8 поверх) для розміщення Шевченківського районного суду м. Києва.

Водночас, у підпорядкованих Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту позащкільних навчальних закладах відсутні вільні приміщення, що 
можуть задовольнити потреби Київської МАН.

Для здійснення повноцінної статутної діяльності КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» потребує виділення приміщення загальною 
площею 5000 м ,̂ що має зручне розтащування для відвідування учнями з усіх 
районів Києва та приміщень у кожному районі міста для організації районних 
філій Київської Малої академії наук.

Наразі розглядається можливість розміщення КПНЗ «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» у вільній будівлі за адресою: м. Київ, вул. 
П.Тичини,6, площею близько 3000 м̂  . Це б задовольнило нагальні потреби 
Київської МАН та дозволить створити Центр юнацької науки на лівому березі. 
Таке ріщення має підтримку Міністерства освіти і науки України, 
Національної Академії наук України, Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту КМДА, депутатського корпусу, інщих посадових осіб та громадськості.

Вважаю, що до виділення зазначеної будівлі Київській МАН та 
проведення ремонту, є неможливим звільнення приміщення, яке зараз займає 
цей заклад, оскільки в такому випадку, фактично, його діяльність буде 
припинено.

З огляду на викладене, наполегливо прощу Вас:

1. Сприяти виділенню будівлі за адресою: м. Київ, вул. П.Тичини, 6 
Комунальному позащкільному навчальному закладу «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді».

2. Передбачити виділення кощтів для проведення ремонту та 
пристосування приміщень за зазначеною адресою для потреб 
Комунального позащкільного навчального закладу «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді».

3. Здійснити заходи щодо продовження можливості перебування 
Комунального позащкільного навчального закладу «Київська Мала 
академія наук учнівської молоді» за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31 до приведення нового приміщення у належний стан.

Про результати розгляду звернення прощу повідомити мене у 
встановлених законодавством 10-ти денний термін і надіслати відповідь за 
адресою 02218, м. Київ, вулиця Райдужна, 13а.

З повагою
Депутат Київської міської ради
Вик Личман О С 
097816Т149

Сергій Артеменко


