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Про надання копій 
підтверджуючих документів

Шановна пані Наталіє !

На Ваш запит .від 21.08.2018 щодо надання копій документів, матеріалів, 
які достовірно підтверджують інформацію, надану Департаментом освіти і 
науки облдержадміністрації від 08.08.2018 № 185/23.2-10 «Про розгляд 
звернення» повідомляємо про таке.

Згідно зі ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» питання щодо управління, утримання та фінансування комунальних 
закладів є компетенцією органів місцевого самоврядування. Відповідь 
Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 
08.08.2018 № 185/23.2-10 на Ваше звернення було надано на підставі 
інформації, отриманої від департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, 
під управлінням якої перебуває Запорізька гімназія № 2 ім. Лесі Українки 
Запорізької міської ради Зацорізької області, копія якої додається.

У разі незгоди з відповіддю Ви маєте право на оскарження згідно з 
чинним законодавством.

^Додаток: на 4 арк. у 1 прим.
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В.о, директора Департаменту освіти і науки 
Запорізької обласної Державної адміністрації 
Захарчуку В.М.

Щодо розгляду звернення 
Слободянюк Н.О.

*

На Ваше звернення від 10.07.2018 року № 185/03.2-10/С стосовно 
розгляду звернення гр. Слободянюк Н.О., що надійшло до Міністерства 
освіти науки України, стосовно ситуації, яка склалася у Запорізькій гімназії 
№ 2 Запорізької міської ради Запорізької області з приводу відсутності 
учениці Кічі Тамари Юріївни 2004 року народження на навчальних заняттях 
упродовж другого півріччя 2016-2017 навчального року та першого і другого 
півріччя 2017-2018 навчального року, повідомляємо наступне.

Заходи з боку державних органів та органів місцевого самоврядування, 
які направлені на повернення учениці Запорізької гімназії № 2 Кічі ТЛО. до 
освітнього процесу з метою здобуття нею загальної середньої освіти 
тривають з листопада 2016 року, зокрема :

Згідно з п.13 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 
684, у разі відсутності учня, який не досяг повноліття, на навчальних 
заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих або без поважних 
причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному 
органу Національної поліції та службі у справах дітей дані щодо таких учнів 
для провадження діяльності згідно з чинним законодавством України. 
Відповідно Запорізькою гімназією № 2 ім. Лесі Українки Запорізької міської 
ради були надіслані листи до Олександрівського відділення поліції 
Дніпровського відділу поліції м. Запоріжжя та відділу по Олександрівському 
району служби (управління) у справах дітей Запорізької міської від 
16.01.2018 №01.01-29/016; від 30.01.2018 №01.01-29/023 щодо відсутності 
з 01.01.2018 по 30.01.2018 року Кічі Тамари Юріївни, учениці 7-А класу 
Запорізької гімназії № 2 ім. Лесі Українки Запорізької міської ради на 
навчальних заняттях з невідомих причин.



територіальним відділом освіти Олександрійського району 
ртаменту освіти і науки Запорізької міської ради до служби (управління) 

справах дітей Запорізької міської ради (м. Запоріжжя вул. Зелінського, 3) 
ули направлені листи від 04.10.2017 № 07.01-19/1320; від 01.12.2017 № 

07.01-19/1617, в яких надана інформація щодо невідвідування цією ученицею
навчальних занять упродовж 2016-2017 навчального року (375 (67,3%) занять 
від загальної кількості) та всіх занять з 01.09.2017 по 01.12.2017 упродовж 
першого півріччя 2017-2018 навчального року щодо необхідності вжиття 
спільних заходів, пов’язаних із захистом прав Кічі Т.Ю. на здобуття загальної 
середньої освіти.

З метою повернення учениці Кічі Тамари до навчання, виявлення 
причин невідвідування нею навчального закладу та умов перебування, 
неодноразово був здійснений вихід спільних комісій (представники поліції, 
служби у справах дітей, закладу освіти, батьківського комітету) до місця 
Проживання. На прохання членів комісій мати не відповідала, жодного разу 
НЄ відчиняла двері, не надавала можливості зустрічі з донькою. За фактом 
виходу комісій кожного разу були складені відповідні акти.

На звернення Кічі О.О. від 15.09.2017 (вх. № 07.01-18/2295 від 
15.09.2017) щодо сприяння в організації здобуття загальної середньої освіти 
за екстернатною формою навчання її доньки -  Кічі Т.Ю. в Запорізькій 
гімназії № 2, листом територіального відділу освіти Олександрівського 
району від 29.09.2017 № 07.01-19/1304 була надіслана відповідь з 
роз’ясненням положень чинного законодавства України щодо організації та 
порядку здобуття загальної середньої освіти за вказаною формою.

Відповідно до письмових роз’яснень територіального відділу освіти 
Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської 
ради Кіча О.О. звернулась із заявою від 02.10.2017 до керівництва 
Запорізької гімназії № 2(вх. № 01.01-36/262 від 03.10.2017) з приводу 
вирішення питання здобуття загальної середньої освіти за екстернатною 
формою її доньки з проходженням нею річного оцінювання за 7-й клас. На 
звернення заявниці адміністрацією Запорізької гімназії № 2 надано вичерпні 
роз’яснення з переліком алгоритму дій (з подачею заяв та документів) щодо 
переведення учениці 7-А класу Запорізької гімназії № 2 Кічі Т.Ю. на 
екстернатну форму здобуття загальної середньої освіти, (листи від 
04.10.2017р. № 01.01-29/239; від12.10.2017р. № 01.01-29/246, від
21.02.2018р.№ 01.01-29/039).

Натомість, відповідно до п.2 розділу III та п.1 розділу IV Порядку 
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерством освіти і науки від 16.04.2018р. № 367, 
Кіча О.О. 19.06.2018 подала заяву про відрахування Кічі Т.Ю. з Запорізької 
гімназії № 2 по переведенню до іншого закладу освіти з письмовим 
підтвердженням цього закладу освіти про можливість зарахування Кічі Т.Ю.
до 8-го класу Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Центр 
дистанційної освіти «Джерело» (копія довідки від 19.06.2018р. № 432



Крім того, у зверненні Слободянюк Н.О. є відомості досудового 
розслідування, відкритого за кримінальним провадженням відносно певної 
фізичної особи (зокрема посилання на результати експертизи, призначеної по 
факту підробки класного журналу). Вважаю за необхідне нагадати заявниці 
про положення ст. 32 Основного Закону України в якій зазначено, що ніхто 
не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини. Відповідно до ст. 222 
Кримінально процесуального кодексу України незаконне розголошення 
відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну 
відповідальність, встановлену законом.

*

Додаток: (копія) Довідка Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів «Центр дистанційк " ’ ”  д 19.06.2018р. № 432.

З повагою,
директор департаменту Ю.В. Погребняк

Вітковська, 7082413  
Єременко, 2260570




