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Щоd о Had ання iнфорллацii'

На лист Щепартаменту охорони здоров'я вiд 21.03.2019p. J\Ъ 061_3209/09
адмiнiстрацiсю КМКОЛ <I_{eHTp мiкрохiрургiТ ока> розглянуто Ваш запит, щодо
надання iнформацii про BaKaHTHi посади лiкарiв-iнтернiв за спецiальнiстю
<Радiологiя> та <Клiнiчна онкологiя) у закладах охорони здоров'я MicTa Кисва для
працевлаштування випускникiв 2019 року вищих медичних навч€Lльних закладiв
III-N рiвня акредитацiТ, якi навчались за державним замовленням.

Повiдомляемо, що вiдповiдно до ч. 5 ст. 19 Закону УкраТни <Про доступ до
публiчноi iнформацii> вiд 13.01 .201 l }lЪ 2939-VI Запит на iнформацiю мас мiотити:

1) iм'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронноТ
пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий с. (Вiдповiдно до ст. 28 ЦК
Украiни iм'я фiзичноТ особи, яка е громадянином УкраТни, складасться iз прiзвища,
власного iMeHi та по батьковi, якщо iнше не випливае iз закону або звичаю
нацiональноТ меншини, до якоТ вона належить);

2) загальний опис iнформацiТ або вид, назву, реквiзити чи змiст документа,
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу uе вiломо;

3) пiдпис i дату за умови подання запиту в письмовiй формi.
Статгя 22 ЗУ <Про доступ до публiчноТ iнформацii> зазначае, що розпорядник

iнформацiТ мас право вiдмовити в задоволеннi запиту в таких випадках:
не дотримано вимог до запиту на iнформацiю, передбачених частиною п'ятою

статгi l9 цього Закону.
Виходячи з вище викладеного адмiнiстрацiя КМКОЛ (ЦМХО) змушена

вiдмовити Вам в задоволенi запиту у зв'язку iз недотриманням вимог ст. 22 ЗУ
<Про доступ до публiчноi iнформацiТ>.
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