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За результатами розгляду Вашого звернення, зареєстрованого у
Міністерстві освіти і науки України 11.08.2021 за № ЗПІ-І-1422/0-21 і
оформленого як запит на отримання публічної інформації, щодо зарахування до
закладу загальної середньої освіти, в межах компетенції інформуємо.
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 зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти
регламентовано наказом МОН від 16 квітня 2018 року № 367 (далі - Порядок),
яким визначено перелік документів, необхідних для зарахування до закладу
освіти.
Пунктом 4 розділу І Порядку визначено, що зарахування до закладу освіти
здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі
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заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, поданої
особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком
згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує
особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал
відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової
документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу
про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,
затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня
2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010
року за № 794/18089;
3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
У випадку відсутності документа про освіту та/або результатів оцінювання
за відповідний клас результати попереднього навчання можуть бути встановлені
відповідно до пункту 4 розділу II Положення про індивідуальну форму здобуття
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 10.07.2019 № 955, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
02.08.2019 р. за № 852/33823).
Пунктом 8 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та
учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2017 року № 684, визначено перелік документів, що підтверджують інформацію
про місце проживання дитини. Вимагання будь-яких додаткових документів, не
передбачених законодавством, є незаконним.
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