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Про розгляд запиту на інформацію

На Ваш запит на інформацію, зареєстрований в ід д іл о м  звернень громадян і 
юридичних осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(далі -  Університет) за вх. №075/50-26/31 від 20.10.2021 р., повідомляємо, що у 
Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) визначено 
порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить 
суспільний інтерес.

Згідно зі ст. 1 Закону 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.

У ст. 13 Закону визначено перелік розпорядників публічної інформації, на 
яких поширюються норми Закону, а п.1 ч.І ст.13 дає тлумачення суб’єкта владних 
повноважень — «органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого 
самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що 
здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення 
яких є обов'язковими для виконання». Визначення суб’єкта владних повноважень 
також є в п.7 ч.І ст.4 Кодексу адміністративного судочинства України: «суб’єкт 
владних повноважень -  орган державної влади (у тому числі без статусу 
юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова
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особа, інший суб ’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій 
на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, 
або наданні адміністративних послуг».

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», інших чинних нормативно- 
правових актів та Статуту Університету, КНУ імені Тараса Шевченка не є 
суб’єктом владних повноважень. Це -  заклад вищої освіти державної форми 
власності, багатогалузевий класичний університет дослідницького типу, 
основними завданнями якого є: освітня, науково-дослідницька та інноваційна 
діяльність. На виконання цих завдань Університет провадить інноваційну освітню 
діяльність за різними ступенями вищої освіти; проводить фундаментальні та 
прикладні наукові дослідження; є науковим і методичним центром; провадить 
культурно-просвітницьку діяльність.

З урахуванням наведеного Університет, згідно п. 2 частини першої ст. 13 
Закону, є розпорядником інформації, що стосується використання бюджетних 
коштів. Окрім цього, відповідно до частини другої ст. 13 Закону, Університет за 
певних умов може бути розпорядником інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні 
природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і 
загрожують здоров’ю та безпеці громадян та іншої інформації, що становить 
суспільний інтерес, якщо така інформація перебуває у його володінні.

Таким чином, наявність у володінні Університету певної інформації, яка не 
належить до зазначеної в попередньому абзаці, не створює для Університету 
обов’язку надавати її за запитами на інформацію, оскільки останній не є її 
розпорядником у розумінні Закону, а тому відповідна інформація не є 
публічною, отже Університет має всі підстави для відмови у наданні запитуваної 
інформації.

Однак, враховуючи, що більшою частиною запитувана інформація була 
офіційно оприлюднена, інформуємо, що вступна кампанія до аспірантури 
(ад'юнктури) Університету у 2021 році тривала з 25 серпня до ЗО вересня 2021 
року.

Рейтингові списки вступників до аспірантури, які рекомендуються до 
зарахування, відповідно до Правил прийому до аспірантури (ад'юнктури) до 
Університету у 2021 році (§7. Зарахування на навчання) формувалися відбірковою 
комісією інституту та були оприлюднені на інформаційному стенді.

Вся інформація стосовно вступної кампанії до аспірантури (ад'юнктури) була 
своєчасно оприлюднена на сайті відділу підготовки до атестації наукових кадрів 
(ЬИц5://а5р.1ти.иа/іпс1ех.рЬр/у5І:ирпа-катрапіуа-2021) та на сайті Навчально -  
наукового інституту публічного управління та державної служби 
(ЬЦр://ірас5.кпи.иа/?1апг=икг&їір=о5п&1:ірп=Ра2е&ра£е=20).
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Наказ про зарахування до аспірантури (ад'юнктури) Університету № 454-34 
від 30.09.2021 р. оприлюднено на сайті відділу підготовки та атестації науково -  
педагогічних кадрів (кйр5://а5р.1ши.иа/бос/У8ТЦР 2021/24 454-34 30.09.2021.рсЩ.

Рейтинг вступників та рекомендації для вступу до аспірантури ННІ 
публічного управління та державної служби Університету (денна та заочна форма 
навчання) надано в додатку.

Відповідно до ст. 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або 
суду.

Додаток 1: Рейтинг вступників та рекомендації для вступу до аспірантури ННІ
публічного управління та державної служби Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка у 2021 році. Денна форма 
навчання; Заочна форма навчання;, на 2 арк., у 1 прим.

Олена ДОБРЖАНСЬКА
02.11.2021 р.

Проректорка 
з науково- 
педагогічної роботи 
(зв’язки з громадськістю)

Підготовлено: ННІ КНУ імені Тараса Шевченка, 
Толстанова О.М., тел.(044) 239-32-40



Додаток 1

РЕЙТИНГ
«сіупиикіп та рекомендації для вступу до аспірантури 

ШІІ публічного управління та державної служби 
Київського національного університету 

- імені Тараса Шевченка 
у 2021 році

д е н н а  ф о р м а  н а в ч а ш їя

? Спеціальність
Ш П У Б Л ІЧ И Е  УПРАВЛІННЯ ТА АДМПП СТР У В АІ1 ІіЯ
ОНП «Публічне управління та адміністрування»

Загальний ліцензований обсяг 30
Державне замовлення 13 Рекомендовано до зарахування 13 + 3 (контракт)

V ‘ / с, * Щї • - , у , - > ->!>,'% ■ * Щ % -- Р Ч'.л • * ,< ■ .... .

№
п/п П.І.Б. вступника Загальна , 

сума балів
Пропозиції 

до зарахування
1. Алексаіщрова Ірина Геннадіївна . 93 г рек.
2. Савосько Тетяна Олегівна У , 93 рек.
3. Венгер-Рущенко Єлизавета Володимирівна 92 рек.
4. Воробйов Олексій Володимирович 92 рек
5. Грицай Роман Олексійович 92 рек.
6.„- Боніславська Аріна Андріївна 91 рек?! - Габі нет Микол а В о;іолим и рович 91 рек
8. Корнійчук Олександр Олександрович 91 рек.
9. Пархоменко Сергій Анатолійович 91 рек.
10/ Кутепова Марина Володимирівна 89 рек.
11. Погорілий Ярослав Андрійович 89 рек.
12. Новікова Анастасія Юріївна 87 рек
13. Олійник Наталія Вікторівна • 85 У , рек

,14. Дьякова Тетяна Олексіївна 84 не рек
15; Любиченко Олена-Олексіївна - ,83 • рек(контракт) ■■
16/ Андрющенко Андрій Миколайович '• 80 У не рек
17. Живага Маргарита Сергіївна 80 ’ не рек.
18. Сергійчук Віталій Олегович 80 не рек.
19. Сло'бодянюк Наталія Володимирівна ■ 80 не рек
20. Вожол Олена Віталіївна 72 рек. (контракт)
21. Аль-Намрі Роза Махмудівна 68 не рек.
22/ Волошина Діана Сергіївна 68 не рек.
23. Александров Владислав Костянтинович 65 рек. (контракт)

У*** У У ’ Й е з'явились на іспит з іноземної мови без поважних причин
24. Гюрін. Сергій Григорович

, Не склали іспит з Іноземної мови
25. 1(рилов Максим. Сергійович-!',.

1 26. і’езник Віталій Юрійович ..........  ..........................
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ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
(контракт) . . , ; „

Спеціальність
281 П У БЛ ІЧ Н Е У П РА ВЛ ІН Н Я  ТА АДМ 1Ш СТРУВАННЯ  
ОНП «Публічне управління та адміністрування»

Загальний ліцензований обсяг ЗО
Рекомендовано до зарахування 12 (контракт;

№
п/п П.І.Б. иступпііка

Загальна сума  
балів

П ропозиції  
до  зарахування

1. Петринська Вікторія ВалерІЇвна 105 рек, (контракт)

2. Арахамія Давид Георгійович 85 рек, (контракт)

3. Баклан Анастасія Олексіївна 85 рек. (контракт)

4. Рахматуллін Дмитро Сергійович 85 рек. (контракт)

5. Нагорнкй Вячеслав Володимирович 83 пек. (контракт)

6. Руденко Денис Петрович 83 рек. (контракт)

7. Семикрас Олександр Васильович 81 пек. (контракт)

8. Слободянюк Наталія Володимирівна ' ; 80 ' рек. (контракт)

9 Оврамець Валентин Анатолійович 75 пек. (контракт)

10
• ................ ......... '> ■ ' - -----------, —————

Капітоненко Олександр Вікторович 74 рек. (контракт)

11. . Ковальчук Микола Миколайович 72 . рек. (контракт)

12. Кятятін Олексашю Юпійович 69 рек. (контракт)

• . . .  Відмова від навчання за конт ракт ом ___________ __________________ _

13. | Живага Маргарита Сергіївна 1 ___— 1:, ............ ............ ..— - — -— ........... —

Проректор з наукової роботи Ганна ТОЛ СТАНОВА


