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За результатами розгляду Ваш ого звернення, оформленого як запит на
отримання публічної інформації (реєстраційний № ЗПІ-С -2287/0-21 від
24.11.2021), щ одо позачергової атестації в межах компетенції інформуємо.
В ідповідно до статті 1 Закону У країни «Про д о с т у п д о п у б л іч н о ї
інформації» публічна інформація - це відображ ена та задокум ентована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, щ о була отримана або
створена в процесі виконання су б ’єктами владних повноваж ень своїх об о в’язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноваж ень, інш их розпорядників публічної інформації, визначених
цим Законом.
Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації в розумінні Закону
У країни «Про доступ до публічної інформації» є її попередня фіксація. Тобто,
даний Закон регулю є відносини щ одо доступу до інформації, яка вж е існує, і не
вимагає створення нової інформації.
В одночас, відповідно до постанови П ленуму В ищ ого адміністративного
суду У країни від 29 вересня 2016 року № 1 0 визначальним для публічної
інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на
будь-яких носіях і знаходилась у володінні су б ’єктів владних повноваж ень,
інших розпорядників публічної інформації.
Отже, порядок розгляду Ваш ого запиту регулю ється Законом У країни «Про
звернення громадян».
П орядок атестації педагогічних працівників регламентовано Типовим
полож енням про атестацію педагогічних працівників, затвердж еним наказом
М іністерства освіти і науки У країни від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у
М іністерстві ю стиції У країни 14.12.2010 за № 1255/18550 (далі - Типове
положення).
В ідповідно до пункту 1.9 Типового положення позачергова атестація
проводиться за заявою працівника з метою підвищ ення кваліфікаційної категорії
або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи
відповідного органу управління освітою з метою п р и с в о є н н я п р а ц ів н и к у б іл ь ш
високої кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.
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Згідно із пунктом 2.12 Типового положення атестаційні комісії І рівня
мають право, зокрема, поруш увати клопотання перед атестаційними комісіями
II, III рівнів про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії
«спеціаліст вищ ої категорії» та про присвоєння педагогічних звань.
З огляду на зазначене, за результатами атестації у поточному навчальному
році атестаційна комісія може прийняти ріш ення про присвоєння вчителю
кваліфікаційної категорії «спеціаліст перш ої категорії» та педагогічного звання
«старш ий учитель».
К ритерії оціню вання рівня кваліфікації педагогічного працівника визначені
пунктами 4.3-4.6 Типового положення.
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