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Мiнiстерство охорони здоров'я Укра'iни розглянуло запит
Володимира Семенкова про надання доступу до публiчноi' iнформацii'
вiд 20 листопада 2019 року, та повщомляс.

Внутрiшнiй службовий розпорядок працiвникiв апарату МОЗ Украши,
режим роботи, засади регулювання трудових вiдносин, вiдповiдальнiсть за
порушення трудово'i дисциплiни визначено Правилами внутрiшнього
службового розпорядку для державних службовцiв та службовцiв апарату
Мiнiстерства охорони здоров'я Украi'ни (далi - Правила), затвердженими
протоколом загальних зборiв (конференцi'i) трудового колективу МОЗ Укра'iни
вiд 23 червня 201 7 року № 9, якi запроваджено з метою вдосконалення
органiзацii' працi, змiцнення трудово'i i виконавськот дисциплiни, забезпечення
рацiонального використання робочого часу, високо'i ефективностi та якостi
роботи працiвникiв апарату МОЗ Укра'iни.

Правила € обов 'язковими для всiх працiвникiв апарату мцпстерства та
доводяться до 'ix вiдома пiд пiдпис.

Вiдповiдно до Правил трудова дисциплiна в МОЗ Украгни грунтуеться на
засадах чесного i сумлiнного виконання працiвниками апарату свотх обов'язкiв,
створення необхiдних органiзацiйних та економiчних умов для
високоефективнот роботи, свiдомого ставлення до не'i, застосування методiв

. .переконання, виховання 1 заохочення за сумшнну працю.
Облiк робочого часу в МОЗ Украши зшйснюетъся у вiдповiдному

журналi облiку робочого часу/табелi робочого часу.
Вихiд державного службовця за межi адмцпстративнот будiвлi

МОЗ Украши у рабочий час iз службових питань вщбуваеться з вiдома йога
безпосереднього керiвника.

Про свою вiдсутнiсть на роботi працiвник апарату МОЗ Украгни
повщомляе свого безпосереднього керiвника у письмовiй формi, засобами
електронного чи телефонного зв 'язку або iншим доступним способом

Щодо Лiсовського Вадима Борисовича.
Лiсовський Вадим Борисович у МОЗ Украi'ни займа€ посаду заступника

начальника Вiддiлу взаемодц з гпдприемствами, установами та органiзацiями,
що належать до сфери управлiння мiнiстерства.

Вiдповiдно до Положения про Вiддiл взаемодп з шдприемствами,
установами та органiзацiямд, ттто належать по сфери управлiння мiнiстерства,·~1н1<:1ерство схорони здоров яУкра,н~
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затвердженого наказом МОЗ Украi'ни вiд 12.06.2019 № 1364 (додаетъся),
Лiсовський В.Б., як заступник начальника Вiддiлу виконуе управлiнськi та
органiзацiйно-розпорядчi функцц в межах компетенцп, визначенот Положениям
(додасться).

Вiдповiдно до Положения про Вiддiл Лiсовський В.Б., як заступник
начальника Вiддiлу:

здгйснюе загальне керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу, оргашзовус
планування роботи, забезпечуе виконання покладених на нього завдань та
функцiй.

розпошляе обов'язки мiж працiвниками, визначае стушнь
вiдповiдальностi кожного, координуе та контролюе i'x роботу.

- забезпечуе ефективне виконання покладених на Вiддiл завдань щодо
реалiзацii' державноi' полiтики у сферi охорони здоров'я та в межах компетенцii'
закрiплених за Вiддiлом.

- плануе, регулюе та контролюс ефективну взасмодцо Вiддiлу з iншими. . .зашкавленими шдроздшами
об'еднаннями та науковими
стосуються дiяльностi Вiддiлу;

органтв виконавчоi' влади, громадськими
органiзацiями при розв'язаннi питань, що
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- органтзовуе шдготовку та втзуе:
листи, запити та документи на адресу органiв державног впади, органiв

мiсцевого самоврядування, iнших юридичних та фiзичних осiб, що стосуються
основнот дiяльностi МОЗ Украi'ни i мають iнформацiйно-роз'яснювальний
характер та з питань, що належать до компетенцц Вiддiлу;

службовi листи, доповiднi записки, довiдки i документи iнформацiйного,
довiдкового або аналiтичного характеру з питань, що знаходяться в компетенцii'
Вiддiлу, пiдготовленi для внутрiшнього використання в апаратi МОЗ Украi'ни;

супровiднi листи до запитiв на iнформацiю, якi надiйшли на адресу
МОЗ Украi'ни, належним розпорядникам iнформацii';

подае вiдповiдно до законодавства пропозицп кергвництву
МОЗ Украi'ни, пропозицii' щодо: . . . .- призначення на посади, звшьнення з посад та перемццення прашвникгв
Вiддiлу та вирiшення iнших питань службовот дiяльностi;

- вдосконалення роботи Вiддiлу, МОЗ Украi'ни;
- розробляе положения про Вiддiл та посадовi iнструкцii' працiвникiв

Вiддiлу та подас на затвердження керiвництву МОЗ Украши;
- оргашзовуе розробку проектiв нормативно-правових актiв, державних

програм, що належать до компетенцй Вiддiлу;
- у межах наданих повноважень визначае полiтику дiяльностi Вiддiлу;
- контролюс процеси реалiзацii' державнот полiтики у сферi охорони

здоров'я в межах компетенцп Вiддiлу, виконання нормативно-правових актiв,
розпоряджень i наказiв по МОЗ Украши, у межах затверджених посадових
обов'язкiв;

- зшйснюе аналiз стану i тенденцii' розвитку сфери охорони здоров'я,
дiяльностi Вiддiлу та приймае вiдповiднi рiшення щодо усунення недолiкiв i
закрiплення позитивних тенденцiй;

- органтзовуе, регулюс та контролюс своечасний та якiсний розгляд
працiвниками Вiддiлу звернень громадян, громадських об'сднань, державних i
не державних юридичних осiб, органiв мiсцевого самоврядування з питань, якi
стосуються дiяльностi Вiддiлу, а також розробляе за результатами i'x аналiзу



. . . . .вщповщю рццення згщно з чинним законодавством, яю вносить на розгляд
кертвництва; . . . .

- виконуе за дорученням кертвництва завдання, отримаш вщ оргашв
виконавчот влади вищого рiвня, готуе керiвництву доповiднi записки, проекти
наказтв та розпоряджень;

- забезпечуе дотримання працiвниками Вiддiлу законодавства Украши з
питань державнот служби, правил внутрiшнього службового розпорядку,
правил етичнот поведiнки;

- залучае фахiвцiв служб та юридичних осiб сфери управшння
МОЗ Украши до розгляду питань, що належить до йога повноважень.
Проводить перевiрки, iнспекцi1 та контроль з питань, що належить до йога
компетенцп у вiдповiднiй сферi управлiння. Одержуе в установленому порядку. . .. . .вщ органгв виконавчот влади та оргашв мгсцевого самоврядування,
шдприемств, установ та органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання
покладених на нього завдань;

- сгпвпрацюе у межах компетенцп та повноважень 13 структурними
пiдроздiлами МОЗ Украши, службами та юридичними особами сфери
управлiння МОЗ Украши, iншими органами державними влади, органами
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. . . .
мтсцевого самоврядування, гпдприсмствами, установами, органтзашями;

- за дорученням вищого керiвництва представляти центральний орган
виконавчот влади в iнших органах державнот влади з питань, що належать до
компетенцп Вiддiлу;

- вносити керiвництву у встановленому порядку запити на безкоштовне
отримання вiд органiв виконавчог влади та органiв мiсцевого самоврядування,
гцдприемсгв, установ, органiзацiй, громадських об'еднань необхiдних. . . .
статистичних та оперативних даних, звгпв з питань, що стосуються дтяльносп
Вiддiлу;

- вносити пропозицп щодо вдосконалення роботи управлiння Вiддiлу,
мппстерства, iншого центрального органу виконавчот влади та державнот
служби в цiлому. У процесi виконання покладених на структурний пiдроздiл
завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати дiлове листування з
органами виконавчот влади та органами мiсцевого самоврядування,

. . .гпдприсмствами, установами, та органгзашями з питань, що стосуються
дiяльностi Вiддiлу;

- здiйснювати перевiрку гпдприемств, установ, органiзацiй згiдно з
. .

чинним законодавством у межах наданих повноважень вщповщно до
затвердженог програми та планiв проведения названого заходу або за
дорученням кертвництва.

Лiсовський В.Б. е членом Koмici1 з розгляду документiв стосовно питань
оренди нерухомого державного майна, що належать до сфери управлiння
МОЗ Украгни (наказ додаетъся).

Згiдно зi статтею 23 Закону Украши «Про доступ до публiчно1
тнформацп» рiшення, дi1 чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацi1 можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв шформацп до суду
зшйснюетъся вшповщно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украши.



Додаток:
1. Наказ Мiнiстерства охорони здоров' я Украши вiд 12 серпня 2019 року

№ 1 773 «Про внесения змiн до складу Koмicii' з розгляду документiв стосовно
питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери
управлiння МОЗ Украши» на 3 арк.

2. Положения про Вiддiл взаемодп з гпдприемствами, установами та
органiзацiями, що належать до сфери управлiння мiнiстерства, затвердженого
наказом МОЗ Укратни вiд 12.06.2019 № 1364 14 арк.

Начальник Вiддiлу
взаемодй з щдприсмсгваии, установами
та органiзацiями, що належать до сфери
управлiння мiнiстерства Ярослав Ярошовець
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