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У Київській обласній військовій адміністрації розглянуто запит на 

інформацію, зареєстрований від 19.05.2022 № В-111/01-23 стосовно надання 

інформації щодо вакантних місць та баз стажування (бюджетної та контрактної 
форми навчання) лікарів-інтернів у 2022 році у Київській області, м. Києві, 
Національної академії наук України, Національної академії медичних наук 

України та відомчих лікарень, про що, в межах компетенції, повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 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.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», 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.

https://koda.gov.ua/


З урахуванням вимог вищезазначеного Закону надаємо наявну у 

Київській обласній військовій адміністрації інформацію. 
Водночас, з метою надання більш повної відповіді та керуючись 

частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», відправляємо за належністю запит на інформацію для надання 

відповіді в межах компетенції, по суті порушеного питання.

Додатки: 1. Копія запиту на інформацію першому, другому та третьому 

адресатам на 1 арк. у 1 прим.
2. Інформація про вакантні місця та перелік баз стажування лікарів-
інтернів Київської області на 2022-2023 роки на 7 арк. у 1 прим.
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