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Заступнику міністра освіти і 
наукиI молоді та спорту України 
Жебровському Б.М. 

Щодо делегування представника МОНмолодьспорту  
України до складу комітету АПІТУ з освіти 

Шановний Борисе МихайловичуI 

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (далі – 
АПІТУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається із наступним. 

В рамках АПІТУ створено комітет з освіти (далі – Комітет)I до складу 
якого входять представники підприємствI установ та організаційI незалежно 
від форми власностіI які компетентні у сфері діяльності Комітету (складI 
основні цілі та напрями діяльності Комітету додаються).  

Участь у роботі Комітету представника від Міністерства освіти і наукиI 
молоді та спорту України сприяла би розвитку співпраці міністерства з 
громадськістюI врахуванню експертної думки при розробці нормативно-
правових актівI прийняттю актуальних та ефективних нормативно-правових 
актів. 

Просимо надати кандидатуру представника (представників) від 
МОНмолодьспорту України до складу Комітету АПІТУ з освіти відповідно 
до основних напрямків діяльності КомітетуI зокрема компетентного у 
питанні розробки критеріїв і стандартів ІКТ-компетенції вчителів. 

 Довідково: АПІТУ зареєстрована MT.M6.OMMT і представляє інтереси 
своїх членів у відносинах з державою та консолідує їх зусилля для створення 
сприятливих умов розвитку ІТ-ринкуI реалізації національної ІТ стратегіїI 
розробки нормативно-правових актівI що регулюють відносини суб'єктів fT-
ринкуI в т.ч. з питань впровадження сучасних ІКТ в освітніх закладах та ІКТ-
освіти. 

Додатки: згадане на 3 арк. 
 
З повагоюI 
Генеральний директор       Ю.Й. Пероганич 
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