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Шановна пані Раїсо! 
 

На Ваш запит щодо надання публічної інформації (документів) з питання  
надання щорічної відпустки та допомоги на оздоровлення під час знаходження 
у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, Департамент 
освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області повідомляє наступне. 
        Ваш  запит щодо надання публічної інформації  отримано та зареєстровано 
в Журналі реєстрації запитів на публічну інформацію 28.01.2022 за № 26-21/75.   

Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні 
регулюються  нормами Конституції України, Закону України «Про надання 
доступу до публічної інформації», іншими актами законодавства. 
       Законом України «Про відпустки» визначено порядок  надання щорічних 
відпусток  та оплата відпусток. 

Відповідно до положень ст. 19 Конституції України правовий порядок в 
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.       

Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову 
автономію закладів освіти відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» 

від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. 

Обсяг автономії закладів освіти визначається вищевказаним Законом, 
спеціальними законами та установчими документами закладу освіти. 

Згідно  статті 25 Закону України  «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 
2145-VIII Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в 
діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, 
визначених законом та установчими документами. 
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Заклади загальної середньої освіти міста Кременчука є юридичними 
особами, самостійно приймають рішення та здійснюють діяльність в межах 
своїх повноважень, передбачених чинним законодавством України і не є 
структурними підрозділами департаменту освіти. 
        Керівники закладів освіти здійснюють безпосереднє управління закладом 
та несуть відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу 
діяльність закладу освіти. 
       На виконання наведеної конституційної норми інформуємо Вас про те, що 
Департамент освіти  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  
Полтавської області, до якого звернувся запитувач за наданням інформації та  
відповідних документів, такою інформацією не володіє і не зобов’язаний 
володіти за своїм статусом, так як заклад загальної середньої освіти де Ви 
працюєте є юридичною особою та самостійно приймає рішення і здійснює 
діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та 
власним статутом. 
       До повноважень Департаменту освіти Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області не входять питання тлумачення 
нормативно-правових актів з метою сприяння їх практичній реалізації. 
       Департамент освіти не має можливості направити запит для розгляду в 
межах повноважень до керівника закладу освіти, з яким у Вас укладено 
трудовий договір, у зв’язку з відсутністю такої інформації. 
       Враховуючи викладене, у Вас є можливість для отримання інформації та 
роз’яснень з порушених у запиті  питань звернутися безпосередньо до закладу 
освіти де Ви працюєте або до Міністерства  освіти  і  науки України за  
адресою:  проспект  Перемоги, 10, м. Київ,  01135. 

 

 

 

Заступник директора департаменту – 
начальник управління ПЗСПО Валерій ЛОБОДА 
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