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Про надання інформації

Шановна пані Вікторіє!

На виконання доручення секретаріату Кабінету Міністрів України від 
06.01.2022 № 411/0/2-22 стосовно Вашого запиту на публічну інформацію від 
30.12.2021 Міністерство освіти і науки України, в межах компетенції, інформує. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 Статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
визначено, що 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. 

Оскільки запитувана інформація не належить до публічної інформації в 
розумінні статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Ваше 
звернення розглядалося в порядку Закону України «Про звернення громадян».

На підставі статті 80 Цивільного кодексу України юридична особа 
наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та 
відповідачем у суді. Заклад загальної середньої освіти (далі – заклад освіти) 
відповідно до статті 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
(далі - Закон) має право набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, 
виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно 
відповідно до законодавства.

Заклад освіти очолює його керівник, який відповідно до частини третьої 
статті 38 Закону діє від імені закладу освіти та представляє його у відносинах з 
іншими особами, підписує документи з питань діяльності закладу освіти, 
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приймає рішення щодо призначення на посаду, переведення на іншу посаду та 
звільнення з посади працівників закладу освіти, а також визначає їхні посадові 
обов’язки, приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 
відповідальності, та вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, 
відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України відсторонення 
працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом 
допускається, зокрема, в інших випадках, передбачених законодавством. Так, 
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» у частині другій 
статті 12 визначає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, 
діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) 
поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним 
щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови 
або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, 
встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання 
зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших 
відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони здоров’я.

Встановлення правомірності дій чи окремих рішень адміністрації закладу 
освіти не належить до компетенції Міністерства освіти і науки України.

З повагою

Державний секретар Сергій ЗАХАРІН


