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Ш ановна пані Наталіє!

У Департаменті охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі -  Департамент охорони 
здоров’я) опрацьовано Ваш запит від 24.11.2020 щодо надання інформації.

За результатами опрацювання повідомляємо про наступне.
Відповідно до протоколу засідання постійно дію чої конкурсної комісії для 

проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, 
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 
підпорядковані Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.07.2020 № З 
конкурс на - вакантну посаду директора комунального некомерційного 
підприємства «Київський міський пологовий будинок №  2» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вважається 
таким, що не відбувся. Про зазначений факт інформація розміщена на 
офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров’я у розділі «Фахівцям» у 
рубриці «Вакансії» (https://health.kievcity.gov.ua/content/pologovyy-budynok- 
2.html).

Інформація про призначення повторного конкурсу на зайняття посади 
директора комунального некомерційного підприємства «Київський міський 
пологовий будинок № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) буде розміщена на офіційному веб-сайті 
Департаменту охорони здоров’я.

Станом на 27.11.2020 виконання обов’язків директрра 'комунального 
некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 2» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) покладено на Горобея Володимира Олександровича (наказ 
від 10.11.2020 № 1530/к)
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Разом з тим повідомляємо, що керуючись пунктом 1 частини першої статті 
22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Департамент 
охорони здоров’я не володіє інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті 
комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий 
будинок № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

Додатково інформуємо, що згідно з частиною першою статті 19 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. Отже, визначальним для публічної інформації є 
те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим 
або стврреним суб'єктом владний повноважень у процесі виконання своїх 
обов'язків.

З повагою \і/

Директор ^  Валентина ГІНЗБУРГ

Наталія Борейко 2840869


