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Мiнiстерство охорони здоров'я Украi'ни на запит про надання доступу до
публiчноi' iнформацii' (вх. 15.08.2019 № 17/1177/ЗПI-19) повiдомляе.

Щодо Лiсовського BaдUJvta Борисовича:
У вiдповiдностi до положень статтi 41 Закону Украi'ни «Про державну

службу» Лiсовського Вадима Борисовича призначено головним спецiалiстом
Вiддiлу взаемодii' з пiдприемствами установами та органiзацiями, що належать
до сфери управлiння мiнiстерства (далi - Вiддiл).

Начальником Вiддiлу е Ярошовець Ярослав Олександрович.
Службовий номер телефону Ярошевця Я.О., Лiсовського В.Б.(044) 253-24-72.

Лiсовський В.Б. е членом Koмicii' з розгляду документiв стосовно питань
оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управлiннямаз Украши (копiя додаеться).

У перiод з 01 липня по 19 серпия 2019 року Лiсовським В.Б. пiдготовлено
дев'ятнадцять листiв, два накази.

Лiсовський В.Б. не представляеться до нагороди до Дня незалежностi
Украi'ни та не присвоюеться йому звания державний службовець року.

Щодо проектiв фiнансових планы державних пiдприемств:
До МОЗ Украi'ни подано дванадцять проектiв фiнансових планiв

державних пiдприемств на 2020 рiк, якi станом на теперiшнiй час знаходятьсяна опрацюваню.

Станом на 14 серпия 2019 року дев'ять фiнансових планiв державних
пiдприемств на 2019 рiк затверджено маз Украi'ни.

Кiлькiсть проектiв фiнансових планiв державних пiдприемств на 2020 рiк
безпосередньо опрацьованих Лiсовським В.Б. становить три.

Так, вiдповiдно до посадовоi' iнструкцii' головного спецiалiста Вiддiлу на
час вiдсутностi головного спецiалiста у зв'язку з вiдпусткою, хворобою та
iншими причинами виконання його обов 'язкiв покладаеться на головного
спецiалiста, який визначаеться начальником Вiддiлу.
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Вiдповiдно до вимог пункту 2 частнни першоi стагп 15 Закону Украiни
«Про доступ до публiчноi iнформацii"» внутрiшньоорганiзацiйнi акти, якi
приймаються з меmю opraнiзaцii та впорядкування роботи суб 'екпв владних
повноважень, зокрема положения про Вiддiл, посадовi iнструкцi'i, не пiдлягають
оприлюдненню розпорядником iнформацii.

Звертаемо Вашу увагу, що надання кошй запитуваних документiв, буде
надано у термiн, передбачений пунктом 4 стагп 20 Закону Украi'ни «Про
доступ до публiчноi· iнформацii'», у зв 'язку з необхiднiстю пошуку iнформацii'.. . .серед значно1 кшько сп даних.

Згiдно зi статтею 23 Закону Украiни «Про доступ до публiчноi
iнформацii» рццення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можутъ
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищоrо органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльнос-тi розпорядникiв iнформацii" до суду
здiйснюсться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украши.
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Додаток: Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я Украши вiд 25 гравия 2017 року
№ 562 «Про затвердження складу Koмicii з розгляду документiв стосовно
питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери
управлiння маз Украши».

Начальник Вiддiлу
взаrмодii з пiдприсмствами, установами
та орrанiзацiями, що належать до сфери
управлiння мiнiстерства

Ярослав Ярошовець

Доля 253 24 72


