№ 01-04-01 від 29.04.2021

Президенту України
Верховному Головнокомандувачу ЗС України,
Голові РНБО України
Зеленському В.О.
ЗВЕРНЕННЯ
Вельмишановний пане Президенте!

Звертаюсь до Вас, як гаранта основного Закону нашої держави – Конституції
України, в розробці і прийнятті якої я приймав безпосередню участь як народний
депутат Верховної Ради України ІІ скликання. Конституція наголошує, що головна
цінність нашої держави – це народ України, його право на працю, освіту, якість і
безпечність життя.
Я також звертаюсь до Вас, як до земляка, який був обраний нашими
співвітчизниками на посаду Президента України з блискучим результатом – 73 відсотка
виборців відали Вам свої голоси. Ми вболівали за Вас, ми працювали на Вас і Вашу
команду, і нам дуже прикро, що Ваша стратегія дій, яка проголошувала прискорення
інтеграційних процесів щодо вступу України в ЄС, проведення кардинальних реформ і
заходів по боротьбі з корупцією, підриваються не компетентними, непрофесійними і
корупційними діями окремими чиновниками високопосадовцями - керівниками галузей і
регіонів, які нахабно і цинічно паплюжать головні права людей, передбачені в
Конституції.
Нажаль, як заступник голови Наглядової ради Одеської державної академії
технічного регулювання та якості, який стояв у витоків її створення і розвитку, приймав
безпосередню участь в процесі реформування і об’єднання її з Одеською національною
академією зв’язку ім. О.С. Попова та розробці Дорожньої карти, яка була затверджена
трудовими колективами, Вченою та Наглядовою радами, погоджена з керівництвом
МОН України та завершилась виданням Розпорядження Кабінету Міністрів України про
утворення Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, сьогодні
знаходиться на межі зриву. Слід зазначити, що 2020 рік став ювілейним для академій
(ОНАЗ виповнилося - 100, а ОДАТРЯ – 75 років) і ці події відзначались на
загальнодержавному та парламентському рівні.
На 12 травня МОН України призначені вибори ректора університету, однак за 40
днів до виборів керівництвом міністерства видається наказ про звільнення з посади в.о.
ректора університету Воробієнка П.П. і незаконно призначається людина, яка
проголошує себе в числі лідерів в виборчому процесі, а керівники міністерства в
додаток до цього порушення листом від 21.04.2021 № 1/11-2753 «Про проведення
виборів ректора ДУІТЗ» ще й «присвоїли» йому звання професора.
Призначений в.о. ректора Назаренко О.А., в порушення антикорупційного
законодавства не подав до НАЗК декларацію особи, яка претендує на зайняття посади,
привів свою команду рейдерів, яких сьогодні терміново призначає на штатні посади, з
метою заволодіння матеріальними активами університету вартістю 1,4 млрд. грн. та
зриву виборів. Ця команда третує колектив, заставляє звільнятися працівників,
фабрикує справи проти колишнього керівництва академій, порочить їх авторитет та
шантажує.
Безумовно вітчизняна вища освіта потребує реформування, але воно повинно
проводитись демократично, прозоро, не порушуючи права органів самоуправління

університетами і головне завдання такого об’єднання – скорочення затрат бюджету і
підвищення ефективності їх діяльності, концентруючи увагу на підготовці кадрів для всіх
сфер економіки і промисловості, успішна діяльність яких дозволить реалізувати
стратегію керівництва держави. Одним з головних завдань діяльності новоствореного
університету як раз і є створення міцного фундаменту для всіх галузей народного
господарства країни з метрології, стандартизації, зв’язку, телекомунікацій тощо, за
рахунок підготовки висококваліфікованих кадрів.
В рік 35-ти річчя Чорнобиля слід пам’ятати, що непродумані і некомпетентні дії
науковців і фахівців можуть привести до техногенної катастрофи, трагічні наслідки якої
можуть вийти далеко за межі нашої держави.
Слід зазначити, що сьогодні в державі велика кількість питань, які потрібно
вирішувати, але такі дії керівництва МОН України можуть поставити хрест на
реформуванні всієї системи вищої освіти. Такого грубого, цинічного рейдерського
захвату в системі вищої освіти країна ще не знала.
Нажаль наші звернення до керівництва МОН України, Одеської області,
правоохоронних та силових структур, залишились без відповідей та конкретних дій для
виправлення цієї ситуації. Більш докладніша інформація приведена в додатку до листа
на 10 арк.
У зв’язку з цим, прошу Вас, вельмишановний Володимире Олександровичу,
доручити керівництву МОН України відмінити наказ про призначення в.о. ректора
університету Назаренка О.А. та лист, в якому цей в.о. ректора значиться професором і
зобов’язати керівництво міністерства не допустити зриву виборів 12 травня.
Просив би також, доручити правоохоронним і антикорупційним органам перевірити
діяльність керівництва МОН України з приводу зазначених питань. Вважаю, що
керівники повинні нести персональну відповідальність за правову і політичну чистоту
приймаємих рішень.
Заздалегідь вдячний
З повагою
Заступник Голови Наглядової ради ОДАТРЯ,
Почесний громадянин Кривого Рогу,
Народний депутат України II -го скликання,
Заслужений працівник промисловості України,
Відмінник освіти України,
Віце – президент Міжнародної академії стандартизації,
Член – кореспондент Академії гірничих наук України,
Державний службовець I рангу
Д.П. Степанюк
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