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Про розгляд запиту
ка шформащю
Шановний Олексио Петровичу!
На Ваш запит На шформащю вщ 01.02.2017, зарЬестрований
^ облдержадйшютрацп 01.02.2017 за № 73/0/48-17, повщомляемо не ступне.
,
Зпдно 31 статтею 1 Закону Украши "Про доступ до публ1чно1 рнформацп"
()п,ал1 - Закон) публгчна шформащя - це вщображена та задокумеш ована будьякими засобами та на будь-яких нос1ях шформащя, що була от шмана або
створена в процес1 виконання суб'ектами владних повнова) сень сво'1х
обов'язюв, передбачених чинним законодавством, або яка зна: годиться у
володшш суб'ект1в владних повноважень, шщих розпорядник1Е публ1чно'1
11|формац11, визначених цим Законом.
|
Запит на шформащю - це прохання особи до розпорядника шформаци
надати публ1чну шформащю, що знаходиться у його володшш (частина 1
сщта 19 Закону).
I1 Отже, публ1чна шформащя мае зокрема таю ознаки: готовой продукт
шформаци, який отриманий або створений лише в процес1 виконання
суб'ектами владних повноважень сво'Гх обов'язюв, передбаченик чинним
законодавством; заздалепдь вщображена або задокументована фдь-якими
засобами та на будь-яких нос1ях шформащя.
| У свою чергу, надання вщомостей щодо закладв охорони здс ров'я, що
надають найбшыпий обсяг спещал13овано1 медично'1 допомоги хворим на
неспециф1чний виразковий кол1т та хворобу Крона у Дншропетровсьь ш област1
та рлькост1 хворих, яким було проведено лкування в умовах цих : ;аклад1в у
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2015 - 2016 роках, потребуе виконання спещальних дш, сг рямованих на
створення ново1шформаци шляхом узагальнення та анал1тично'Г эбробки даних
власне закладгв охорони здоров'я облает^ що не шдпадае шд с знаки статт! 1
Закону, осюльки вщсутнш готовий продукт шформаци.
Враховуючи вищезазначене, про результата розгляду пор) шених питань
Вас буде повщомлено департаментом охорони здоров'я облдерж 1дм1н1страцп у
порядку та строки, передбачеш Законом Украши "Про звернення громадян".

3 повагою
Перший заступник голови
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