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Директорат медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров′я 

України у межах повноважень розглянув Ваш запит щодо доступу до публічної 
інформації (вх. в МОЗ України № 17/3462/ЗПІ-20 від 16.12.2020) стосовно 
переліку вакантних посад лікаря-інтерна для працевлаштування та 
проходження інтернатури випускниками закладів вищої освіти 2021 року, що 
здійснюють підготовку фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» у Івано-
Франківській, Тернопільській, Львівській областях та містах Івано-Франківськ, 
Тернопіль та Львів станом на 16 грудня 2020 року, та повідомляє. 

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р.  
№ 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р.  
№ 90), МОЗ України не є розпорядником інформації, визначеної в запиті. 

Керуючись статтею 19 Конституції України ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством. 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. 

Розпорядником зазначеної в запиті інформації можуть бути структурні 
підрозділи з питань охорони здоров’я Івано-Франківської, Тернопільської та 
Львівської обласних державних адміністрацій, як таких, що стали 
розпорядником в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством. 

З огляду на зазначене, відповідно до частини 3 статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», Ваш запит направлено для розгляду за 
належністю до структурних підрозділів з питань охорони здоров′я Івано-
Франківської, Тернопільської та Львівської обласних державних адміністрацій. 

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 
бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 
суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 
України. 
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