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Шановний Віталію Володимировичу!

До Міністерства освіти і науки України надходять численні скарги
стосовно рішення Київської міської ради від 13 вересня 2018 року № 1369/5433,
що набрало чинності 01 січня 2019 року, яким передбачається встановлення
плати за надання дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти
територіальної громади міста Києва для батьків дітей, які не зареєстровані в місті
Києві.
У цій ситуації Міністерство вважає за необхідне звернути увагу на те, що
відповідно до рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року
№ 5-рп/2004 (справа про доступність і безоплатність освіти) «безоплатність
освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість
здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення
плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня,
змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена
частиною третьою статті 53 Конституції України».
Згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця
проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути
умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи
міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.
Відповідно до статей 2 та 3 Закону України «Про дошкільну освіту»
держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови
для її здобуття. Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається
Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої
влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
Держава надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні
дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і
комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту,
рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та
обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку тощо.

Частиною другою статті 28 Закону України «Про дошкільну освіту»
визначено, що дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну
освіту в державних і комунальних закладах освіти.
Крім того, згідно зі статтею 3 та частиною другою статті 19 Закону України
«Про охорону дитинства» держава гарантує доступність і безоплатність
дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Додатково привертаємо Вашу увагу до того, що аналогічна ситуація в місті
Тернополі вже стала предметом судового оскарження. Так, Тернопільським
окружним адміністративним судом визнано незаконним встановлення плати за
здобуття дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти міста Тернопіль для
дітей, які не зареєстровані у ньому (рішення від 07 листопада 2018 року у
справі № 1940/1387/18). Зазначене судове рішення ще не набрало законної сили
у зв’язку з його апеляційним оскарженням. Водночас це засвідчує потенційну
можливість оскарження в судовому порядку також і рішення Київської міської
ради.
Враховуючи зазначене вище та з метою реалізації конституційного права
дітей на здобуття безоплатної дошкільної освіти в комунальних закладах
дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі не
зареєстрованих в місті Києві, просимо вжити заходів щодо перегляду
відповідного рішення Київської міської ради на предмет його відповідності
вимогам статей 24, 53 Конституції України щодо забезпечення рівних
конституційних прав дітей на доступну і безоплатну дошкільну освіту незалежно
від місця їхнього проживання.
Про наслідки розгляду просимо поінформувати Міністерство у
встановлений законодавством строк.
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