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Щодо запиту на інформацію 

 

 

Міністерство освіти і науки України розглянуло запит на отримання 

публічної інформації від 06.02.2021 р. (реєстраційний номер ЗПІ-П-173/0-21 від 

08.02.2021 р.) щодо організації та проведення конкурсу на заміщення посади 

керівника Національного авіаційного університету (далі – Університет) та в 

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, запитувана інформація не відноситься до публічної, а 

звернення розглядається відповідно до вимог Закону України «Про звернення 

громадян».  

Водночас інформуємо, що 10 лютого 2021 року Солом’янський районний 

суд міста Києва в порядку спрощеного позовного провадження розглянув 

цивільну справу за позовом до Національного авіаційного університету про 

визнання неправомірним та часткове скасування наказу про внесення 

кандидатури Луцького Максима Георгійовича, доктора технічних наук, 

професора до числа претендентів на посаду ректора Університету та вирішив у 

задоволенні позову відмовити. 

З урахуванням матеріалів зазначеної цивільної справи повідомляємо, що 

відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про очищення влади» 

(далі – Закон) очищення влади (люстрація) – це встановлена цим Законом або 

рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади 

(перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 
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Згідно з частиною третьою статті 1 Закону протягом десяти років з дня 

набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення 

влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, 

другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали 

у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 

цього Закону.  

Перелік таких посад визначений в статті 2 цього Закону. Цей перелік є 

вичерпним і не підлягає розширенню. В цьому переліку відсутня така посада як 

керівник закладу вищої освіти (ректор, президент, начальник, директор тощо). 

У пункті 5 частини другої статті 3 Закону зазначено, що заборона, 

передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які 

обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 

року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним 

бажанням, в тому числі з посади голови районної державної адміністрації, 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

Таким чином, диспозиція частини третьої статті 1 Закону передбачає 

обов’язкову одночасну наявність таких елементів: посада, щодо якої 

здійснюється очищення влади і яка наведена в статті 2 цього Закону, та особа, 

яка зазначена у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього 

Закону  

В даному випадку встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки 

Луцький М. Г. обіймав посаду голови Солом’янської районної адміністрації в 

місті Києві та не був звільнений в цей період з зазначеної посади за власним 

бажанням. Водночас, як зазначено вище, в переліку посад, визначеному статтею 

2 Закону, не передбачено такої посади як ректор університету. 

Ураховуючи зазначене, Міністерство освіти і науки України внесло 

кандидатуру Луцького М. Г. до числа претендентів на посаду ректора 

Університету. 
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