Заявления в школу, колледж о
праве на образование без
номера, паспорта и т.д.
Сейчас ощущается большая потребность в юридической защите прав наших
детей на образование, когда по всей стране, во всех учебных заведениях, —
школах, колледжах, ВУЗах, — идут массовые незаконные требования
учителей и директоров лишить детей диплома, стипендии и т.д. из-за
отсутствия у них номера, паспорта, или того и другого, или не дающих
согласия на обработку персональных данных.
Здесь нужно самим хорошо знать, и уметь донести до других, о праве
наших детей на образование, которое, согласно 53 статьи
Конституции, является фундаментальным правом, не зависящим от
того, есть ли у ребенка номер или нет, есть паспорт или нет, даёт он
согласие на обработку персональных данных или нет.
Жизнь требует сейчас от нас самим быть немножко юристами, уметь на
местах доказать свою правоту, найти нужное заявление, или, при
необходимости, переделать подобное, отвечающее нашим конкретным
требованиям.
Жалко детей, им навязали, по большому счету безальтернативно, — по
крайней мере, по тем нормам законодательства, на которые ссылаются
работники миграционной службы, — получать только паспорт-карточку. А это
и присвоение номера, и дача согласия на обработку персональных данных, и
участие в, более чем подозрительных, манипуляциях со снятием
биометрических параметров, — все то, с чем ну никак не может согласиться
довольно большая часть населения нашей страны, тем более люди

верующие, живущие до сих пор без номеров и не дающие кому попало право
на обработку своих персональных данных.
Тем из детей, кто подал в суд на получение бумажного паспорта старого
образца, им, при требовании паспорта в учебных заведениях, немного легче.
Они указывают в своих заявлениях, что дело находится в производстве, и
«когда паспорт будет получен, мы вам об этом дополнительно сообщим». И
окончательно решается вопрос учёта таких детей через свидетельство о
рождении, на что есть соответствующие письма ответственной за права
человека Лутковской В.
Но кто и не подал ещё в суд, и ждёт, надеется на законодательное
урегулирование этого вопроса, — чтобы в самой Миграционной службе нас,
не согласных, не отправляли ни с чем из своего ведомства, а всё-таки давали
реальную альтернативу, — тем тоже довольно легко доказать нарушение
фундаментальных прав своих детей на образование (которое не зависит от
наличия или отсутствия у ребенка паспорта или ещё чего!), ссылаясь в своих
заявлениях на основной Закон страны – Конституцию Украины, и вопрос тоже
решается. Попутно же, кроме паспортов, требуют и номера, от тех, у кого их
ещё нет, и согласия на обработку персональных данных, — но это все таким
же образом решается, согласно Конституции и праву детей на образование.
Где, в каком законе, в какой статье, и в каком пункте говорится, что наши
дети должны обязательно иметь паспорт или номер, чтобы иметь
возможность получить образование, а именно: поступить в колледж,
получить диплом об образовании, быть допущенными к ЗНО, получать
стипендию и т.д. и т.п.? – Вопросы есть, и их надо обязательно задавать всем
тем, кто от Вас этого всего требует!
Насчёт требования от ребенка иметь обязательно номер, ссылайтесь на
официальное разъяснение Фискальной (бывшей налоговой) службы Украины,
которое приведено в этой статье, как приложение к первому заявлению, —
если ребенок не налогоплательщик, ему не надо иметь налоговый
номер, и не надо обязательно регистрироваться в реестре. Об этом они
сами говорят, не мы. И если кто по незнанию, или по давлению, — а скорее, и
одно было, и другое, — взял на ребенка номер, отказывайтесь через
налоговую, пользуясь их же разъяснением!

Сейчас, с вводом новых паспортов, ситуация, конечно, ухудшилась, —
создается новый реестр, более глобальный, присваиваются новые номера,
УНЗР, и под них подвели новое законодательство — закон 5492 от
20.11.2012. Но с принятием новых законов, согласно 22 статье Конституции
Украины, «не допускается сужение содержания и объема существующих
прав и свобод». Этот закон, 5492, был принят с большими нарушениями и
норм международного права, и Конституции Украины, и с нарушением
внутреннего регламента при прохождении согласования в комитетах
Верховного Совета, что ставит большой вопрос вообще под его
легитимность. Но это отдельная тема, для отдельной статьи.
То, что властям важно, чтобы у всех был хоть какой-нибудь номер, хорошо
видно из того, что происходит сейчас в Фискальной службе, когда на
заявление об отказе от ИНН, или любого другого цифрового идентификатора,
отвечают примерно следующее: «Вы пойдите в Миграционную службу,
получите там паспорт, а потом опять прийдёте к нам, и мы удовлетворим
Вашу просьбу по заявлению».
То, что требования эти незаконные, явно лукавые, им и самим, зачастую, не
приходит в голову. И они, к сожалению, «умеют убедить в своей правоте»,
многих, из обращающихся к ним с различными вопросами, верующих.
Что можно посоветовать делать в подобных ситуациях? — Бороться с
незаконными требованиями, от кого бы они не исходили, — директоров школ
или работников Миграционной службы, социальной защиты, военкоматов и
т.д., — отстаивать свои нарушенные права, не соглашаться с их незаконными
требованиями, не идти у них на поводу, уметь доказывать свою правоту.
У нас есть 19 статья Конституции, согласно первого пункта которой «никто
не может быть принужден делать то, что не предусмотрено
законодательством».
Поэтому, подавая заявления, которые мы Вам ниже предлагаем, попросите,
пусть ответят Вам письменно, — какой пункт, какой статьи, какого закона
предписывает им у Вас это требовать, и лишать, при этом, каких-то Ваших
законных прав (на получение образования, на предоставление социальной
помощи, на работу и др.).
Напомните, если не поймут сразу, что согласно той же 19 статье
Конституции (пункт 2), «Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на

основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены
Конституцией и законами Украины».
Если и дальше разговор не сложится, напомните, что есть и уголовная
ответственность, согласно 364 и 365 статьям УК Украины – за превышение
госслужащими своих служебных полномочий. Обычно этого достаточно. Они
должны почувствовать, что Вы настроены серьезно, не собираетесь
сдаваться, и поэтому, для дальнейшего решения вопроса, Вам надо от них
письменное подтверждение законности их действий, а именно то, что мы
просим: «согласно какого пункта, …» и т.д.
Согласно 1 части статьи 22 Конституции: «Конституционные права и
свободы гарантируются и не могут быть отменены».
Это касается права на работу, образование, получение социальной помощи и
т.д. А «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие
законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и
свобод». (2 часть 22 ст. Конституции). Поэтому, даже если они что-то там и
меняют, то по основному Закону страны, нормы которого «являются нормами
прямого действия» (ст. 8 Конституции), обязаны учитывать раннее
предоставленные права и свободы, и не сужать их.
Если Ваш случай – школьная проблема, то возьмите предлагаемое ниже
заявление для школы, заполните его и отнесете директору школы, или тому,
кто конкретно требует от Вашего ребенка паспорт-карточку. На словах
можете сказать, что по закону Украины о гражданстве, который действует на
сегодняшний день, паспорт нужно получать с 16 лет. «Когда исполнится
ребенку 16, мы будем подавать на получение бумажного паспорта,
альтернатива на получение которого предусмотрена нашим
законодательством, о чем свидетельствуют выигранные суды, которых уже
около 30-ти по всей Украине».
Ещё раз напомним, что действующим законодательством Украины не
предусмотрено:
— выдача аттестата только тем, кто имеет паспорт-карточку,
— не допуск к ЗНО из-за того, нет идентификационного номера, или не
получен новый биометрический паспорт,
— не взятие на военный учет, если нет номера и электронного паспорта,
— увольнение с работы, если нет идентификационного кода, — ИНН или по
серии и номеру паспорта,
— обязательная выплата стипендий или других платежей исключительно
через банковскую карточку,

— не предоставление социальной помощи (или других услуг), если мы не
даем согласия на обработку персональных данных, не имеем штампа в
паспорте «по серии и номеру паспорта», и так далее.
А согласно ст.19 Конституции Украины, «никто не может быть заставлен
делать то, что не предусмотрено законодательством».

I. Заявления в колледжи, школы
Среди причин, наиболее часто встречающихся при отказе Вашему ребенку в
выдаче диплома (получении стипендии, в недопуске к сдаче экзаменов и
т.д.), можно отметить основные три причины: 1. Нет номера. 2. Нет
паспорта. 3. Не даёте согласия на обработку персональных данных.
В зависимости от этих причин, мы и сгруппировали заявления в этом
подразделе.
1. Заявления в колледж, школу – невыдача диплома (аттестата,
стипендии, недопуск к экзаменам, ЗНО, и т.д.), из-за отсутствия
номера
Здесь могут быть варианты, когда у ребенка нет никакого паспорта, или
когда у него есть бумажный паспорт, но без отметки, но в обоих случаях – у
него нет индивидуального налогового номера. Приведем несколько
возможных вариантов заявлений, составленных в зависимости от того, каких
прав угрожают лишить ребенка, — получение диплома об образовании,
невыдача стипендии, недопуск к экзаменам (для колледжей), или невыдача
аттестата, недопуск к ЗНО, если это школа.
1.1. Заява до коледжу про видачу диплома про освіту без номера
Ректору_____________________________________
____________________________________________
Студента ____________________________________
____________________________________________
ЗАЯВА
Я, студент ____________________________________________________________________,
стосовно вимоги від мене отримання номеру з погрозою не видачі диплому
про освіту, наголошую, що згідно з Конституцією України право на освіту є

нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від наявності чи
відсутності номеру.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Присвоення ІПН, тобто реєстрація в Державному реєстрі фізичних осібплатників податків (ДРФО), є обов’язковою для осіб, які підпадають під
визначення платників податків відповідно до положень кодексу України
(ПКУ).
Я не маю обов’язків щодо сплати податків, не отримую доходів, що
підлягають оподаткуванню, не підпадаю під визначення платника податків
згідно з пп. 1,2,3 ст. 163.1; пп. 3,5,6 п.1 ст.180; п.2 ст.180; пп. 1 п. 3. ст. 212; п.
1 ст. 321; пп. 1 п.1 ст. 265; пп. 1 п. 2 ст. 268; пп.1, 2 п.1 ст. 269; п.1 ст.318
ПКУ; п.1 ст.329 ПКУ, тому підстав для включення відомостей про мене до
ДРФО немає, як це відзначається в ОФІЦІЙНОМУ РОЗ’ЯСНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
(http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques), питання № 119.9 (повний текст
додається):
«Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує
доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення
платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до
Державного реєстру немає.
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація
громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з
моменту їх народження, ні з настанням певного віку».
Згідно з ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити
те, що не передбачено законодавством».
Згідно з ст. 28 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ), особа «набуває прав та
обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я складається із прізвища, власного
імені та по батькові». Згідно ст. 269, 294, 296, 297 ЦКУ, невідчужуване
немайнове право на ім’я, яким людина «володіє довічно», якого вона «не
може бути позбавленою», належить мені від народження і надається для
використання імені «у всіх сферах своєї діяльності».
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.

З повагою,
Підпис__________________________________
ПІБ_________________________________________
____._________________.201___ р.
ОФІЦІЙНЕОФІЦІЙНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
щодо підстав для реєстрації в ДРФО та присвоєння ІНН
на сайті ДФС, питання № 119.09 http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
«Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує
доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення
платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до
Державного реєстру немає.
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація
громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з
моменту їх народження, ні з настанням певного віку».
Повний текст роз’яснення:
Відповідно до п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), та п. 2 розд. IV
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб
— платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів
України від 10.12.2013 № 779 (далі – Положення), центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб
– платників податків (далі – Державний реєстр).
До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:
громадянами України;
іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця
проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані

сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених
на території України.
Облік фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган,
ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по
батькові та серією іномером паспорта без використання реєстраційного
номера облікової картки.
Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти
України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх
відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти
оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом
оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено
обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ (п. 15.1 ст. 15 ПКУ).
Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку
фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на
умовах, що визначаються ПКУ та іншими нормативно-правовими актами
України, з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю
нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих
фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства,
контроль за виконанням якого покладено на органи доходів і зборів (п. 1
розд. IV Положення).
Отже, якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не
отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під
визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї
до Державного реєстру немає.
ПКУ не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі
ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку». *
*Примечание – этот текст с официальным разъяснением государственной
Фискальной службы мы приводим в данной брошюре один раз, но при
необходимости, его можно распечатать и приложить к каждому заявлению в
данном разделе, где речь идёт о требовании номеров от детей, которые не
являются плательщиками налогов.
1.2. Заяви до коледжу про видачу стипендіі без номера

Заява 1
Ректору____________________________________________
_____________________________________________________
студента ___________________________________________
_____________________________________________________
тел. _________________________________________________
ЗАЯВА
Я, студент ________________________________________________________, інформую Вас
стосовно відсутності у мене реєстраційного номера платника податків (ІПН).
Присвоєння ІПН, тобто реєстрація в Державному реєстрі фізичних осібплатників податків (ДРФО), є обов’язковою для осіб, які підпадають під
визначення платників податків відповідно до положень Податкового кодексу
України (ПКУ).
Я не маю обов’язків щодо сплати податків, не отримую доходів, що
підлягають оподаткуванню, не підпадаю під визначення платника податків
згідно з пп. 1,2,3 ст. 163.1; пп. 3,5,6 п.1 ст.180; п.2 ст.180; пп. 1 п. 3. ст. 212; п.
1 ст. 321; пп. 1 п.1 ст. 265; пп. 1 п. 2 ст. 268; пп.1, 2 п.1 ст. 269; п.1 ст.318
ПКУ; п.1 ст.329 ПКУ, тому підстав для включення відомостей про мене до
ДРФО немає, як це відзначається в ОФІЦІЙНОМУ РОЗ’ЯСНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
(http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques), питання № 119.9.
«Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує
доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення
платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до
Державного реєстру немає.
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація
громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з
моменту їх народження, ні з настанням певного віку».
Згідно з ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити
те, що не передбачено законодавством».
Згідно з ст. 28 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ), особа «набуває прав та
обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я складається із прізвища, власного
імені та по батькові». Згідно ст. 269, 294, 296, 297 ЦКУ, невідчужуване
немайнове право на ім’я, яким людина «володіє довічно», якого вона «не
може бути позбавленою», належить мені від народження і надається для

використання імені «у всіх сферах своєї діяльності».
Стипендія не є прибутком. Прошу начисляти мені стипендію, керуючись
чинними законодавчими нормами.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
З повагою,
Підпис___________________________
ПІБ______________________________
____._____________.201__ р.
Заява 2
Ректору_____________________________
___________________________________
Студента ___________________________________
___________________________________
тел. ________________________________
ЗАЯВА
Я,
___________________________________________________________________________________
_____ ,
студент
__________________________________________________________________________________
прошу Вас начислену мені стипендію видавати через касу.
Обслуговування засобами банківської картки для мене неможливе з ряду
поважних причин.
Чинним законодавством України не передбачена обов’язкова виплата
стипендій чи інших платежів виключно через банківську картку.
Згідно з ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити
те, що не передбачено законодавством».
Прошу здійснювати виплату мені стипендії через касу.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення
громадян» №393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.

З повагою,
Підпис___________________________
ПІБ______________________________
__.____________.201__ р.
1.3. Заява до коледжу про допуск до екзаменів без номера, та
паспорту-картки
Ректору_____________________________________
____________________________________________
Студента ____________________________________
____________________________________________
ЗАЯВА
Я, студент_____________________________________________________, стосовно вимоги
від мене отримання номеру та паспорта-картки з погрозою не допустити до
екзаменів, наголошую, що згідно з Конституцією України право на освіту є
нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від наявності чи
відсутності номеру, або паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. 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».
Прошу і надалі вести облік щодо мене за свідоцтвом про народження.
Прошу Вас дати детальне письмове роз’яснення:
1. Який КОНКРЕТНО пункт, якої конкретно статті, якого Закону України надає
Вам право стверджувати, що в разі не виконання мною Вашої вимоги щодо
отримання мною номера, та паспорта-картки, я не буду допущений до
екзаменів?

2. На підставі якого конкретно пункту, якої конкретно статті, якого Закону
України Ви маєте право вимагати від мене дій, не передбачених чинним
Законом?
З повагою,
Підпис_______________________________
ПІБ ________________________________________
________________________
Дата
1.4. Заява до школи про допуск до екзаменів (ЗНО) без номера, та
паспорту-картки
Директору___________________________________
____________________________________________
Учня ________________________________________
_____________________________________________
ЗАЯВА
Я, учень ________________________________________________________, стосовно
вимоги від мене отримання номеру та паспорта-картки з погрозою не
допустити до екзаменів, наголошую, що згідно з Конституцією України право
на освіту є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від
наявності чи відсутності номеру, або паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. 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».
Зважаючи на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути
відмовлено в праві на освіту, і держава має створити можливості для

реалізації цього права,
прошу зареєструвати мене на основну сесію зовнішнього незалежного
оцінювання у 2018 році та вести облік щодо мене за свідоцтвом про
народження (до оформлення паспорту громадянина України у формі
паспортної книжечки).
З повагою,
Підпис__________________________
ПІБ ____________________________
______________________
Дата

Якщо треба допомогти директору школи правильно звернутися до
регіонального директора центра якості освіти щодо реєстрації Вашої дитини
на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання і вести облік щодо неї
за свідоцтвом про народження, то можете скористатися цим листом
Директору_______________________________________
Регіонального центру оцінювання якості освіти
__________________________________________________
Шановна
__________________________________________________________________________
Звертаюсь до Вас з приводу того, що «____»___________201__р. учениця ______
класу середньої школи _________________ м.__________________________________
П.І.Б.____________________________________________ та ії батьки (законні
представники) подали заяву (додаток 1) до адміністрації школу,
повідомивши, що до законодавчого врегулювання питання підтвердження
достовірності інформації про себе власником документа в якості документа,
що посвідчує особу, ця неповнолітня дитина буде використовувати свідоцтво
про народження (до оформлення паспорта громадянина України у формі
паспортної книжечки, що передбачено Положенням про паспорт
громадянина України, затвердженим Постановою Верховної ради України від
26 червня 1992р. 2503-XII). Учениця не має наміру оформляти будь-які

документи у формі картки, у тому числі й паспорт у формі картки, та просить
здійснювати облік щодо неї в учбовому закладі за свідоцтвом про
народження (до оформлення паспорта громадянина України у формі
паспортної книжечки).
Учениця зверталась з заявою до ____________________ РВ у м._____________ ГУ
ДМС України у _________________________ області, проте не змогла отримати
паспорт громадянина України через обставини, що не залежали від її дій і
волі.
Зважаючи на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути
відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для
реалізації цього права,
Прошу:
Зареєструвати ______________________________________П.І.Б. на основну сесію
зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році та вести облік щодо неї у
____________________________ регіональному центрі оцінювання якості освіти за
свідоцтвом про народження (до оформлення паспорта громадянина України у
формі паспортної книжечки).
«_____»________________201___р.
Директор ______________________________________ П.І.Б.
Директору
Українського центру оцінювання
якості освіти
КАРАНДІЮ В.А
учня 11-____ класу
школи № ____ м.____________________
____________________________________
Прож.
тел. ________________________
ЗАЯВА
Я, _________________________________________________________, учень 11-____ кл.
______ школи № ___ м. ____________________, паспорт __________________ виданий

«___» ___________ 201__ р., прож. м.____________________________, вул.
_________________ б. __, кв. ___, інд. ___________, здійснив формування моєї
реєстраційної картки
№ _____________________ без штрих-коду.
Прошу видати на моє ім’я Сертифікат підтвердження факту реєстрації для
участі у ЗНО-201____також без штрих-коду.
Прошу Вас також оформити мені інформаційну картку до сертифікату та інші
документи стосовно оцінки якості освіти без такого штрих-кодування.
З повагою,
Підпис______________________
ПІБ__________________________________
_____._____________.201___ р.

2. Заявления в колледж, школу – невыдача диплома (стипендии,
аттестата, недопуск к экзаменам и т.д.), из-за отсутствия паспортакарточки
2.1. Заява до коледжу про видачу диплома без паспорту-картки
Заява 1
(коли немає звернення до суду щодо отримання паспорта старого зразка)
Ректору_____________________________________
____________________________________________
Студента ____________________________________
____________________________________________
ЗАЯВА
Я, студент ________________________________________________________________,
стосовно вимоги від мене отримання паспорту-картки з погрозою не видачі
диплому про освіту, наголошую, що згідно з Конституцією України право на
освіту є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від
наявності чи відсутності паспорту.

Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Згідно Ст. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. 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».
Прошу видати мені диплом про освіту за свідоцтвом про народження.
Також пошу Вас дати детальне письмове роз’яснення:
1. Який КОНКРЕТНО пункт, якої конкретно статті, якого Закону України надає
Вам право стверджувати, що в разі не виконання мною Вашої вимоги щодо
отримання мною паспорта-картки, я не зможу одержати диплома про освіту?
2. На підставі якого конкретно пункту, якої конкретно статті, якого Закону
України Ви маєте право вимагати від мене дій, не передбачених чинним
Законом?
З повагою,
Підпис__________________________
ПІБ ____________________________
_________________
Дата
Заява 2
(коли подали до суду щодо отримання паспорта старого зразка)
Ректору_____________________________________
____________________________________________
Студента ____________________________________
____________________________________________
ЗАЯВА

Я, студент, ________________________________________________________, інформую
Вас стосовно тимчасової відсутності у мене паспорта громадянина України.
На даний момент я очікую вирішення питання стосовно надання мені
можливості отримати паспорт у формі книжечки згідно з п.п. 2, 3 чинного
Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою
ВРУ від 26.06.1992 р. № 2503 (із змінами) та п. 3 Постанови КМУ від 25.03.2015
р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
знищення паспорта громадянина України».
Я надам копію свого паспорту як тільки його отримаю.
Згідно чинного законодавства, до досягнення мною повноліття для
посвідчення своєї особи я маю право користуватись свідоцтвом про
народження. Відповідно, листом Міністерства освіти і науки України від
10.11.16 № 2/3-13-2391-16 надано офіційне роз’яснення про законність
використання свідоцтва про народження, як документу, що посвідчує особу
при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та
організаціями освіти.
Також, стосовно вимоги від мене отримання паспорта-картки з погрозою не
видачі диплому про освіту, наголошую, що згідно з Конституцією України
право на освіту є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить
від наявності чи відсутності паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. 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».
Зважаючи на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути
відмовлено в праві на освіту, держава має можливості для реалізації цього
права.
Згідно ЗУ «Про освіту», документ про освіту може видаватись за свідоцтвом
про народження.
Для виконання Вами усіх повноважень згідно чинного законодавства

свідоцтва про народження достатньо.
Підпис__________________________
ПІБ ____________________________
_________________
Дата
2.2. Заява до коледжу про одержання стипендії без паспорту-картки
Ректору_____________________________
_____________________________________
Студента ___________________________
_____________________________________
тел. ________________________________
ЗАЯВА
Я, _________________________________________________________________________________
,
студент
____________________________________________________________________________ ,
стосовно вимоги від мене отримання паспорта-картки з погрозою не видачі
стипендії, наголошую, що згідно з Конституцією України право на освіту є
нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від наявності чи
відсутності паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Обслуговування засобами банківської картки для мене неможливе з ряду
поважних причин.
Чинним законодавством України не передбачена обов’язкова виплата
стипендій чи інших платежів виключно через банківську картку.
Згідно з ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити
те, що не передбачено законодавством».
Прошу здійснювати виплату мені стипендії через касу.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення

громадян» №393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
З повагою,
Підпис___________________________
ПІБ______________________________
__.____________.201__ р.
2.3. Заява до коледжу про допуск до екзаменів без паспорту-картки
Ректору_____________________________________
____________________________________________
Студента ____________________________________
____________________________________________
ЗАЯВА
Я, студент_____________________________________________________, стосовно вимоги
від мене отримання паспорта-картки з погрозою не допустити до екзаменів,
наголошую, що згідно з Конституцією України право на освіту є нормою
прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від наявності чи
відсутності паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Згідно Ст. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. 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».
Прошу і надалі вести облік щодо мене за свідоцтвом про народження.
Прошу Вас дати детальне письмове роз’яснення:
1. Який КОНКРЕТНО пункт, якої конкретно статті, якого Закону України надає
Вам право стверджувати, що в разі не виконання мною Вашої вимоги щодо
отримання мною паспорта-картки, я не буду допущений до екзаменів?

2. На підставі якого конкретно пункту, якої конкретно статті, якого Закону
України Ви маєте право вимагати від мене дій, не передбачених чинним
Законом?
З повагою,
Підпис_______________________________
ПІБ ____________________________________________
______________________
Дата
2.4. Заява до школи про допуск до екзаменів (ЗНО) без паспортукартки
Директору_____________________________________
______________________________________________
Учня _________________________________________
______________________________________________
ЗАЯВА
Я, _______________________________________________________________________,
учень _____ класу, інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене
паспорта громадянина України.
На даний момент я очікую вирішення питання стосовно надання мені
можливості отримати паспорт у формі книжечки згідно з п.п. 2, 3 чинного
Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою
ВРУ від 26.06.1992 р. № 2503 (із змінами) та п. 3 Постанови КМУ від 25.03.2015
р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
знищення паспорта громадянина України».
Я надам копію свого паспорту як тільки його отримаю.
Згідно чинного законодавства, до досягнення мною повноліття для
посвідчення своєї особи я маю право користуватись свідоцтвом про
народження. Відповідно, листом Міністерства освіти і науки України від
10.11.16 № 2/3-13-2391-16 надано офіційне роз’яснення про законність
використання свідоцтва про народження, як документу, що посвідчує особу

при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та
організаціями освіти.
Також, стосовно вимоги від мене отримання паспорта-картки з погрозою не
допустити до екзаменів, наголошую, що згідно з Конституцією України право
на освіту є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не залежить від
наявності чи відсутності паспорта.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні
відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути
приведені у відповідність до нього.
Згідно Cт. 19 Конституції України, «Правовий порядок в Україні грунтується
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством. 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».
Зважаючи на статтю 53 Конституції України, згідно якої нікому не може бути
відмовлено в праві на освіту, і держава має можливості для реалізації цього
права,
прошу зареєструвати мене на основну сесію зовнішнього незалежного
оцінювання у 2018 році та вести облік щодо мене за свідоцтвом про
народження (до оформлення паспорту громадянина України у формі
паспортної книжечки).
З повагою,
Підпис_________________________________
ПІБ ______________________________________________
_______________________
Дата
2.5. Заява до школи про отримання атестату за свідоцтвом про
народження
Директору_____________________________
______________________________________
учня _________ кл.______________________

______________________________________
ЗАЯВА
Я, ____________________________________________________________________
учень _____ класу, інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене
паспорта громадянина України.
На даний момент я очікую вирішення питання стосовно надання мені
можливості отримати паспорт у формі книжечки згідно з п.п. 2, 3 чинного
Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою
ВРУ від 26.06.1992 р. № 2503 (із змінами) та п. 3 Постанови КМУ від 25.03.2015
р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
знищення паспорта громадянина України».
Я надам копію свого паспорту як тільки його отримаю.
Згідно чинного законодавства, до досягнення мною повноліття для
посвідчення своєї особи я маю право користуватись свідоцтвом про
народження. Відповідно, листом Міністерства освіти і науки України від
10.11.16 № 2/3-13-2391-16 надано офіційне роз’яснення про законність
використання свідоцтва про народження, як документу, що посвідчує особу
при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та
організаціями освіти.
Також інформую, що директор Українського центру оцінювання якості освіти
Карандій В.А поінформований щодо означеного питання.
Згідно ЗУ «Про освіту», документ про освіту може видаватись за свідоцтвом
про народження.
Для виконання Вами усіх повноважень згідно чинного законодавства
свідоцтва про народження достатньо.
З повагою,
Підпис____________________
ПІБ______________________________
__.____________.201___р.
3. Заявления в колледж – о зачислении в студенты, выдаче диплома
(стипендии, допуск к экзаменам и т.д.), — без согласия на обработку
персональных данных

3.1. Заявление главе приемной комиссии о зачислении в студенты без
согласия на обработку персональных данных
Голові приймальної комісії
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
прож. _______________________
інд.__________________________
вул. __________________________
тел. __________________________
ЗАЯВА
Я,________________________________________________________________,

стосовно

надання мною згоди на обробку персональних даних з метою зарахування до
_______________________________________________________________, керуючись:
Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті
немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є
невід’ємними і непорушними»;
Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода
суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи
(за умови її поінформованості)…»;
Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що
визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту
персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому
«затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних
даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його
право «надавати рекомендації щодо практичного застосування
законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і
обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних,
володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів
або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних,
інших осіб»;
Листом Уповноваженого ВРУ з прав людини від 03.03.2014 №
2/9-227067.14-1/НД-129, де роз’яснюється, що ст. 11 «Закону про захист
персональних даних» визначений перелік підстав для обробки персональних

даних, однією з яких є згода суб’єкта персональних даних на обробку його
персональних даних;
«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від
08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода
суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи
(за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки,
висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на
обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне
прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке
ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації
стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема
п.15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», де
виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців
при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме:
«15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених
прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»;
а також прописами:
Міжнародної Конвенції 108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою
обробкою персональних даних», ратифікованою Україною 06.07.2010;
ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що перед-бачені Конституцією та законами
України”,
ст. 32 Конституції України: «Не допускається збір, зберігання, використання
та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди,
крім випадків, визначених Законом лише в інтересах національної безпеки,
економічних благ та прав людини.
ст. 11 Закону України «Про інформацію»: «Забороняється збирання
відомостей про особистість без її попередньої згоди, за виключенням
випадків, передбачених законом».
абз. 5 п. 2 ст 8 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист
персональних даних»: «Особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу із
запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної
влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх
повноважень, передбачених законом»

п. 6 ст.6 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних
даних»: «Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини»;
з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо
підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,
підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних
відповідальними особами як за згодою особи, так і в рамках законодавства
без такої згоди.
Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних.
З метою виконання Ваших функціональних повноважень та зарахування мене
в число студентів_________________________ обов’язковість моєї згоди чинним
законодавством України не передбачена.
Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків мною надані усі
необхідні дані та документи.
Ненадання мною згоди на обробку персональних даних вмотивовано
невідпрацьованістю системи, відсутністю цифрового суверенітету нашої
держави, неможливістю належним чином захистити дані в електронному
вигляді від хакерських атак, електронної зброї інших держав, можливого
впливу електромагнітного випромінювання, зловмисного оперування
особами, що мають відповідний доступ, елементарного відключення
електроенергії тощо.
Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію,
користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим
особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є
відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись
та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в
майбутньому, на що я своєї згоди не даю.
Уповноважений ВРУ з прав людини направив відповідний лист до Міністра
освіти і науки України з проханням вжити всіх необхідних заходів для
недопущення порушення конституційного права на освіту через ненадання
особами згоди на обробку персональних даних. Це питання перебуває на
контролі Уповноваженого, про що повідомляється у листі в Додатку.
З повагою,

підпис_________________________________
П.І.Б._________________________________________
Дата _________________________

