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Щодо  надання  інформації 

На  лист  Департаменту  охорони  здоров'я  від  19.02.2019р.  №0612206/09 
адміністрацією  КМКОЛ  «Центр  мікрохірургії  ока»  розглянуто  Ваш  запит,  щодо  надання 
інформації  про  вакантні  посади  лікарівінтернів  у  закладах  охорони  здоров'я  міста  Києва 
для  працевлаштування  випускників  2019  року  вищих  медичних  навчальних  закладів  IIIIV 
рівня  акредитації,  які  навчалися  за  державним  замовленням,  в тому  числі  вакантні  посади 
лікарівакушерівгінекологів,  станом  на  14.02.2019  року. 

Повідомляємо,  що  відповідно  до  ч.  5  ст.  19  Закону  України  «Про  доступ  до 
публічної  інформації»  від  13.01.2011  №  2939VI  Запит  на  інформацію  має  містити: 

1)  ім'я  (найменування)  запитувача,  поштову  адресу  або  адресу  електронної  пошти,  а 
також  номер  засобу  зв'язку,  якщо  такий  є.  (Відповідно  до  ст.  28  ЦК  України  ім'я  фізичної 
особи,  яка  є  громадянином  України,  складається  із  прізвища,  власного  імені  та  по 
батькові,  якщо  інше  не  випливає  із  закону  або  звичаю  національної  меншини,  до  якої  вона 
належить); 

2)  загальний  опис  інформації  або  вид,  назву,  реквізити  чи  зміст  документа,  щодо 
якого  зроблено  запит,  якщо  запитувачу  це  відомо; 

3) підпис  і дату  за  умови  подання  запиту  в письмовій  формі. 
Стаття  22  ЗУ  «Про  доступ  до  публічної  інформації»  зазначає,  що  розпорядник 

інформації  має  право  відмовити  в задоволенні  запиту  в таких  випадках: 
не  дотримано  вимог  до  запиту  на  інформацію,  передбачених  частиною  п'ятою  статті 

19 цього  Закону. 
Виходячи  з  вище  викладеного  адміністрація  КМКОЛ  «ЦМХО»  змушена  відмовити 

Вам  в  задоволені  запиту  у  зв'язку  із  недотриманням  вимог  ст.  22  ЗУ  «Про  доступ  до 
публічної  інформації». 

Вразі  надходження  вищезазначених  вимог  відповідь  буде  надана  в  найкоротший 
термін. 

Перший  заступник  ____  _____  В.Б.  Лява 
головного  лікаря 

Начальник  відділу  кадрів  С.Я.  Павліковська 
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