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Директорат фахової передвищої, вищої освіти розглянув запит на 

отримання публічної інформації від 18.01.2021 № ЗПІ-Б-54/0-21 і у межах 

компетенції повідомляє. 

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 відповідно до 

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 у відповідь на запит створювати певну інформацію. 

З метою дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та Закону України «Про інформацію» у випадку звернення до МОН 

із запитом в якому буде міститись конкретні реквізити документу Міністерство 

забезпечить доступ до такої інформації. 

Додатково інформуємо, що 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. 

Міністерство як головний орган у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти 

і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу 

(передачі) технологій, діє в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією, 

законами України, а також Положенням про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 р. № 630. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» діяльність закладу вищої 

освіти провадиться на принципах автономії та самоврядування, розмежування 

прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних 

органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких 
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належить заклад вищої освіти, органів управління закладу вищої освіти та його 

структурних підрозділів. 

Безпосереднє управління діяльністю закладу вищої освіти здійснює його 

керівник. Керівник закладу вищої освіти в межах наданих йому повноважень 

організовує діяльність закладу вищої освіти, призначає на посаду та звільняє з 

посади працівників. 

Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які 

мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь 

магістра. 

Статутом закладу вищої освіти можуть встановлюватися відповідно до 

законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-

педагогічних працівників. 

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - 

завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, 

викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний 

відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої 

освіти. 

 

Генеральний директор                                                                          Олег ШАРОВ 
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