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ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на звернення 
організаційних ланок Профспілки щодо запитів громадської організації на 
надання публічної інформації з питань, які стосуються діяльності 
профспілкових організацій роз’яснює наступне.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI 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. 

Статтею 19 цього Закону зазначено, що запит на інформацію - це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. 

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 68 Закону України «Про освіту» 
від 05.09.2017 № 2145-VIII органи управління у сфері освіти зобов’язані 
оприлюднювати всю публічну інформацію відповідно до вимог законів 
України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість 
використання публічних коштів». 

Відповідно до положень ст.ст. 64, 72 цього Закону на центральний орган 
виконавчої влади у сфері освіти і науки покладено повноваження організації 
збору та обробки освітньої статистки, здійснення її аналізу та прогнозування 

розвитку системи освіти.  
Освітня статистика, зокрема, включає: статистичні дані центрального 

органу виконавчої влади у сфері статистики про систему освіти і ринок праці; 
адміністративні дані та іншу інформацію центрального органу виконавчої 
влади у сфері освіти і науки про систему освіти, у тому числі отриману з 
використанням державних інформаційних систем; дані, отримані шляхом 
оброблення деперсоніфікованої інформації про здобувачів освіти; дані, 
отримані за результатами моніторингових досліджень якості освіти; 
показники, що відображають стан системи освіти. 

Методологію і звітну документацію, що пов’язані з розробленням, 
збиранням, обробленням і використанням статистичної інформації у сфері 
освіти, розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері статистки. 
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Форми звітності з питань діяльності закладів загальної середньої та 
дошкільної освіти затверджено наказами МОН: від 30.07.2021 № 868 (форма 
ЗНЗ-1); від 17.05.2021 № 536 (форма 85-К). 

Так, наказом Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2021 року 
№ 868 затверджено форма звітності № ЗНЗ-1 (один раз на рік) «Звіт закладу 
загальної середньої освіти», а також Інструкцію щодо заповнення форми 
звітності № ЗНЗ-1. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2021 № 536 
затверджено форму звітності № 85-к «Звіт про діяльність закладу дошкільної 
освіти за рік», а також відповідно Інструкцію щодо заповнення цієї форми. 

Зазначені форми та Інструкції поширено також на департаменти 
(управління) освіти і науки обласних державних адміністрацій. 

Звертаємо увагу, що зазначеними формами звітності не передбачено збір 
департаментами (управліннями) обласних державних адміністрацій або 
іншими державними органами інформації про діяльність профспілкових 
організацій. 

Враховуючи зазначене вище Центральний комітет Профспілки 
працівників освіти і науки України роз’яснює, що органи державної 
влади – обласна державна адміністрація чи інший орган державної влади 
не є володільцями інформації, яка стосується відомостей про кількість та 
чисельність членства профспілок, їх організацій, що діють на 
підприємстві, установі, організації, а також про відрахування коштів 
профспілкам. 

Відповідно до статті 12 Закону «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності 
незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, 
роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не 
підзвітні і не підконтрольні. Профспілки самостійно організовують свою 
діяльність, проводять збори, конференції, зїзди, засідання утворених ними 
органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. 

Забороняється втручання державних органів, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну 
діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань. 

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів (стаття 

14 Закону). Статутом профспілки, зокрема, визначаються: права, обов’язки 
членів профспілки; умови, порядок та підстави виключення з членів 
профспілки; організаційну структуру профспілки, повноваження її 
організацій, виборних органів, порядок формування їх складу; джерела 
надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання; 
порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання 
статутних завдань профспілки. 

 

 

 

З повагою 

Голова Профспілки       Георгій  Труханов 

 


