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Міністерство охорони здоров’я України отримало Ваш запит щодо доступу
до публічної інформації від 28.11.2020, зареєстрований 30.11.2020 за
№ 17/3266/ЗПІ-20, отриманий із сайту «Доступ до Правди» та повідомляє.
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон) 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 частини першої статті 19 Закону запит на інформацію – це
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що
знаходиться у його володінні. Суть запиту зводиться до прохання надати
інформацію, якою володіє розпорядник.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу
до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на
запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи).
Отже, у відповідь на запит публічна інформація має надаватися в тій формі, в
якій вона зберігається в розпорядника. Сформульовані у Вашому листі питання
не підлягають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Враховуючи викладене інформуємо, що Ваш запит фактично є зверненням,
який розглянуто відповідно до вимог та у терміни, визначені Законом України
«Про звернення громадян».
Повідомляємо, що питання зміни місця призначення на роботу
регламентовано Порядком працевлаштування випускників державних вищих
медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за
державним замовленням, затвердженим наказом МОЗ України від 25.12.1997 №
367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.1998 року за №
246/2686 (далі – Порядок). Відповідно до пункту 25 Порядку питання зміни
місця працевлаштування випускників закладів вищої медичної освіти
вирішуються між державними замовниками (структурними підрозділами з
питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій).
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