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 Міністерство охорони здоров’я України опрацювало в межах компетенції 

запит на отримання публічної інформації (далі – запит) Гриновець Маркіян від 

24 листопада 2020 року б/н (вх. МОЗ України від 24.11.2020 № 17/3223/ЗПІ-20) 

та повідомляє. 

 Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Окрім того, згідно статті 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. 

Згідно статті 81 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) юридичні 

особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб 

приватного права та юридичних осіб публічного права. 

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом 

Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

Цією ж статтею 81 ЦКУ визначено, що порядок утворення та правовий 

статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією 

України та законом. 

Також, статтею 167 ЦКУ визначено, що держава може створювати 

юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади 

тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та 

законом. 

Слід зазначити, що наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

11 травня 2018 року № 881 «Про затвердження Статуту Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (нова 

редакція)» затверджено Статут Львівського національного медичного  

університету імені Данила Галицького (далі – Статуту). 
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В пункті 4 Статуту зазначено, що Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького як суб'єкт господарювання діє в статусі 

бюджетної установи на засадах неприбутковості. 

Так, відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетні 

установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 

організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються 

за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. 

З огляду на зазначене вище бюджетні установи є юридичними особами 

публічного права. 

Зазначаємо, що запитувана інформація міститься в Єдиному державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  

держателем якого є Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних 

заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

 

 

Директор Юридичного департаменту    Л. Демшевська 
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