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здоров'я Украши
надання доступу до

розглянуло запит
публiчноi iнформацii

w
о

оо=о~-

Мiнiстерство охорони
Леонiда Данiльченко про
вiд 15.10.2019 та повщомляс.

Вiддiл взаемодй з шдприемствами, установами та органiзацiями, що
належать до сфери управлiння мiнiстерства (далi - Вiддiл), у межах
компетенцii, бере участь у розглядi проектiв статутiв юридичних осiб, що
належать до сфери управлiння мiнiстерства.

Так, протягом червня-жовтня 2019 року проекти статутiв юридичних осгб,
що належать до сфери управлiння мiнiстерства знаходились на опрацюваннi у
Вiддiлi та не були затвердженi.

МОЗ Украши е головним органом у системi центральних органiв
виконавчоi влади, що забезпечуе формування та реалтзуе державну полiтику у
сферi охорони здоров'я та в розумiннi положень статей 6, 19 Конституцii
Украши зшйснюе своi повноваження.

Так, зокрема, вiдповiдно до пiдпункту 14 пункту 4 Положения про
Мiнiстерство охорони здоров'я Украши, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Украши вiд 25 березня 2015 р. № 267 МОЗ вiдповiдно до покладених. . . .на нього завдань утворюс, шквтдовус, реоргантзовуг шдприемства, установи та
органiзацii', у тому числi заклади охорони здоров'я, затвсрджуе ix положения
(статути), в установленому порядку призначае на посаду та звшьняг з посади ix
керiвникiв, формуе кадровий резерв на посади керiвникiв шдприемств, установ
та органiзацiй, що належать до сфери управлiння МОЗ.

У вiдповiдностi до положень статтi 6 Закону Украши «Про управлiння
обектами державноi власносп» уповноваженi субекти управлiння обектами
державноi власностi, вiдповiдно до покладених на них завдань, зокрема, ведуть
облiк обекпв державноi власностi, що перебувають в ix управлiннi,
здiйснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких
обекпв, приймають рiшення щодо умов його подальшого використання.

Згiдно зi статтею 23 Закону Украiни «Про доступ до публiчноi
iнформацii'» рiшення, дii' чи бездiяльнiсть розпорядникiв гнформацп можуть
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бути оскарженi до кертвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рпцснь, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформацil до суду
здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу адмiиiстративного судочинства Украши.

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

Ярослав Ярошовець

Мiиiстерство
охорони здоров'я Украiни
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