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За дорученням ректора Харківського національного медичного 
університету, за результатами розгляду Вашого запиту про надання публічної 
інформації (вхід. ХНМУ №1-з від 10.02.2020), повідомляємо наступне: 

Відповідно до ч.І ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

Відповідно до пунктів 2,3 частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Харківський національний медичний університет (далі -
ХНМУ) визнається розпорядником стосовно: а) інформації щодо використання 
бюджетних коштів, б) інформації, пов'язаної з виконанням обов'язків університету, а 
частина 3 цієї ж статті визначає, що на університет вимоги цього закону 
поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за 
запитами, визначеної статтею 15 цього Закону. 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» на суб'єкта владних 
повноважень та розпорядників публічної інформації покладено обов'язок надавати на 
запити зацікавлених осіб вже реально існуючу на момент отримання запиту (тобто 
раніше створену і в силу цього вже наявну в розпорядженні) інформацію, але 
обов'язком створювати нову (тобто таку, якої раніше не існувало) інформацію 
розпорядники згідно з законом не обтяжені. Це підтверджується положеннями ч. 1 ст. 
19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», де зазначено, що Запит на 
інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. Вказане означає, що положення Закону 
поширюються виключно на ті правовідносини, в яких на момент отримання 
відповідного запиту суб'єкт владних повноважень або розпорядник інформації в 
результаті реалізації управлінських функцій вже мав в своєму розпорядженні певну 
інформацію, котра підпадає під визначення публічної. 

Згідно зі статтею 19 Конституції України, правовий порядок в Україні 
ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити 
те. що не передбачено законодавством. 



Органи державної влади та органи місцевого самоврядування. їх посадові 
особи, в т. ч. посадові особи ХНМУ, зобов'язані діяти та діють лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до чинного законодавства заклади вищої освіти не обтяжені 
створювати та, відповідно, затверджувати такий документ, як «бюджет на 2020 рік», а 
тому ХНМУ не може Вам надати запитувану інформацію. 

Натомість повідомляємо, що, відповідно до Конституції України, Закону 
України «Про вищу освіту», заклади вищої освіти державної форми власності, 
підпорядковані відповідному центральному органу виконавчої влади України, 
зокрема ХНМУ - Міністерству охорони здоров'я України. 

Суми надходжень та видатків на конкретні роки ХНМУ затверджуються та 
доводяться МОЗ України, згідно з кошторисами бюджетних асигнувань та 
кредитувань за економічною класифікацією та класифікацією кредитувань. Дані 
кошториси підписуються конкретною посадовою особою МОЗ України та 
завіряються печаткою названої юридичної особи - розпорядником даної інформації. 
На виконання названих кошторисів Х Н М У надалі здійснює їх використання за 
цільовим призначенням. Копії кошторисів на 2020 рік, відповідно до чинного 
законодавства, оприлюднені на офіційному сайті Х Н М У - \уш\у. к п т и . 
кЬагкоу.иа. Інформація щодо плану закупівель Х Н М У на 2020 рік відповідно до 
чинного законодавства оприлюднена на офіційному сайті - рг020іт0.§0У.иа. 

Відповідно до чинного законодавства України у разі незгоди заявника, 
рішення по розгляду запиту може бути оскаржене до суду в установленому чинним 
законодавством порядку. 

Проректор Б.А.Залевський 


