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За результатами розгляду Вашого звернення, оформленого як запит на 
отримання публічної інформації (реєстраційний № ЗШ-Н-13 79/0-20 від 
06.11.2020), щодо позачергової атестації з метою присвоєння педагогічного 
звання директорат шкільної освіти в межах компетенції інформує.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація -  це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом.

Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації в розумінні Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» є її попередня фіксація. Тобто, 
даний Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не 
вимагає створення нової інформації.

Водночас, відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 29 вересня 2016 року №10 визначальним для публічної 
інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях і знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації.

Отже, порядок розгляду Вашого запиту регулюється Законом України 
«Про звернення громадян», а не Законом України «Про доступ до публічної 
інформації».

Порядок атестації педагогічних працівників регламентовано Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі -  Типове 
положення).

Пунктом 1.9 Типового положення визначено, що атестація з метою 
присвоєння працівнику педагогічного звання проводиться за поданням 
керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу 
управління освітою. Така атестація може бути як черговою, так і позачерговою.
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Типовим положенням не визначено строки проходження позачергової 
атестації з метою присвоєння педагогічних звань. Якщо від керівника, 
педагогічної ради закладу освіти чи відповідного органу управління у сфері 
освіти до атестаційної комісії надійшло подання про присвоєння працівникові 
педагогічного звання, то атестаційна комісія (незалежно від дати проходження 
атестації цим працівником) має розглянути подання та прийняти відповідне 
рішення.

Критерієм для присвоєння педагогічних звань є відповідність працівника 
вимогам, встановленим пунктами 5.2-5.3 Типового положення.
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