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Шановний пане Олександре!

В Київській обласній державній адміністрації опрацьовано запит на 
інформацію, зареєстрований від 10.12.2020 № О-1069/01-23 стосовно надання 
інформації про наявність вакантних лікарських посад у закладах охорони 
здоров’я Київської області та у містах Київ, Ірпінь, Бровари станом на 
09.12.2020, про що, в межах компетенції, повідомляємо наступне.

Відповідно до частини першої 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, визначених цим Законом.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 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.

Повідомляємо, що за інформацією департаменту охорони здоров’я 
Київської обласної державної адміністрації на території Київської області 
розташовано 118 закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу 
мешканцям Київської області. Наразі зусилля медичних працівників 
направлені на надання своєчасної та якісної медичної допомоги хворим на 
коронавірусну інфекцію COVID – 19. У зв’язку із дефіцитом медичного 
персоналу, на даний час у закладах охорони здоров’я Київської області 
відбувається постійна ротація медичних працівників між закладами охорони 
здоров’я з метою надання медичної допомоги якомога більшій кількості 
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пацієнтів, у зв’язку з чим для визначення потреби у лікарях, відповідних 
спеціальностей, потребується тривалий час.

Відповідно до інформації, наданої керівниками закладів охорони 
здоров’я, зазначених у зверненні, на даний час у Комунальному 
некомерційному підприємстві «Ірпінська центральна міська лікарня» 
Ірпінської міської ради Київської області вакантні посади лікарів відсутні, у 
Комунальному некомерційному підприємстві «Броварська багатопрофільна 
клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської 
міської ради Київської області наявні вакансії лікарів за спеціальностями: 
«Дитяча урологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Офтальмологія», 
«Неврологія», «Інфекційні хвороби», «Анестезіологія», «Рентгенологія», 
«Терапія», «Ортопедія та травматологія», «Функціональна діагностика».

Також повідомляємо, що Київська обласна державна адміністрація не є 
розпорядником інформації про наявність вакантних лікарських посад у 
закладах охорони здоров’я міста Києва.

Враховуючи зазначене та керуючись частиною третьою статті 22 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» Ваш запит на інформацію 
направлено за належністю до виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для надання, в межах компетенції, 
відповіді по суті порушеного питання.

З повагою

Керівник апарату                                                          Марина ЧЕРНИШОВА

Кузьмінська 484-13-95
Мельник 286-86-63
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