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Щодо розгляду звернення
Міністерство освіти і науки України розглянуло Ваше звернення від
22 жовтня 2020 року № ЗПІ-0-1289/0-20, оформлене як запит на отримання публічної
інформації, щодо надання роз’яснення стосовно калькуляції платних послуг у
дитячо-юнацьких школах та інформує.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Згідно із статтею 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються
Конституцією України, цим та іншими законами України, актами та дорученнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства України.
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630,
МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки,
наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах,
трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю
закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері
освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно
від їх підпорядкування і форми власності.
Таким чином, питання порушенні в Вашому листі не належать до компетенції
Міністерства освіти і науки України.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити,
зокрема, ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної
пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є.
Згідно з частиною першою статті 28 Цивільного кодексу України, фізична
Міністерство освіти і науки України
особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім'я
фізичної особи,
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якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона
належить.
Однак, у Вашому запиті на доступ до публічною інформації зазначене тільки
власне ім’я, що є порушенням вище зазначених положень Цивільного кодексу
України та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Просимо дотримуватись вимог законодавства при оформленні запиту на
отримання публічної інформації.
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