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Про розгляд запиту на інформацію

К и ї в с ь к и й  національний університет імені Тараса Шевченка (далі -  
Університет) розглянув Ваш запит на інформацію від 28.01.2022 р. стосовно 
надання інформації про терміни та характер трудових відносин, посадові 
повноваження та оплату праці Ігоря Олександровича Калініна та повідомляє.

При виконанні статутних завдань Університет здійснює свою діяльність у 
суворій відповідності з вимогами норм законодавства України про інформацію, 
про доступ до публічної інформації та про звернення громадян на засадах 
відкритості, прозорості і верховенства права.

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, основним завданням якого є: освітня, науково-
дослідницька та інноваційна діяльність.

Університет, згідно п.2 частини першої ст. 13 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» (далі - Закон), 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
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безпеці громадян та іншої інформації, що становить суспільний інтерес, якщо 
така інформація перебуває у його володінні.

Отже, по суті Вашого запиту на інформацію повідомляємо, що за 
вказаний Вами період нарахування заробітної плати чи інших виплат 
Калініну Ігорю Олександровичу в Університеті не здійснювалось.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 
бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
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