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Про розгляд запиту 
на шформащю 

Шановна В1ктор1е Олепвно! 

У В1ДПОВ1ДЬ на Ваш запит на шформащю в1д 24Л0.2018, направлений до 
облдержадмшютрацп листом Мшютерства охорони здоров'я Украши вщ 
30.10.2018 № 113-16/2641/17/1414/ЗШ-18/28781, зареестрований 05.11.2018 за 
№ 1270/0/48-18, повщомляемо. 

Вщповщно до стагп 1 Закону Украши "Про доступ до публ1чно1 
шформацп" (дал1 - Закон) публ1чна шформащя - це вщображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких нос1ях шформащя, що 
була отримана або створена в процес1 виконання суб'ектами владних 
повноважень сво'1Х обов'язюв, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володшш суб'ект1в владних повноважень, шших розпорядниюв 
публ1ЧН01 шформацп, визначених Законом. 

Запит на шформащю - це прохання особи до розпорядника шформацп 
надати публ1чну шформащю, що знаходиться у його володшш (частина 1 
стагп 19 Закону). 

Отже, публ1чна шформащя мае зокрема таю ознаки: готовий продукт 
шформацп, який отриманий або створений лише в процес1 виконання 
суб'ектами владних повноважень своТх обов'язюв, передбачених чинним 
рконодавством; заздалепдь вщображена та задокументована будь-якими 
Засобами та на будь-яких нос1ях шформащя. 
4 Разом з тим, Ви у форм1 запиту на шформащю бажаете отримати 
эоз'яснення щодо надання додатковоГ щор1чноТ вщпустки сестрам медичним 
31дд1лення штенсивноТ терапп комунального закладу "Психоневролопчний 
диспансер" ДншропетровськоУ обласноТ ради", що не шдпадае шд ознаки 
рубл1чно'1 шформацп В1ДПОВ1ДНО до стагп 1 Закону, а по сут1 е зверненням. 
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Стаття 2 Закону виз'начае, що цей закон не поширюеться на вщносини у 
сфер1 звернення громадян, яю регулюються спещальним законом. 

Враховуючи вищевикладене, про результата розгляду порушених у 
? Вашому запит1 питань Вас буде повщомлено департаментом охорони здоров'я 

облдержадм1й1страци у порядку та строки, лередбачеш Законом Украши "Про 
звернення громадян". 
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