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наук України 

 

Структурні підрозділи з питань 

охорони здоров’я обласних та 

Київської міської державних 

адміністрацій 

 

Руденко Н.П., 

foi+request-80182-

4b18a45a@dostup.pravda.com.ua 

 

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло запит 

гр. Руденко Н.П. на публічну інформацію щодо кількості медичних 

працівників, які працюють в установах та закладах охорони здоров’я сфери 

управління МОЗ, НАМН України та інших, і в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до зведених планових показників по штатах і контингентах по 

функції 0700 «Охорона здоров’я» на 2020 рік загальна кількість штатних  

одиниць складала 39535,75, у тому числі медичних працівників: 

лікарські посади (ставки) – 8861,75, з них по поліклінічних відділеннях 

лікарень – 656; 

середній медичний персонал – 12953,75; 

молодший медичний персонал – 5955. 

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» управління закладами охорони здоров’я, які належать територіальним 

громадам або передані їм, віднесено до повноважень і відання органів 

місцевого самоврядування.  

Відповідно до пунктів 5 та 6 Типового положення про структурний 

підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887, забезпечення на 

відповідній території реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я 

належить до компетенції структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 

місцевих державних адміністрацій. 

Згідно з підпунктами 1.6 та 3.2. Статуту Національної академії медичних 

наук України, затвердженого Загальними зборами Національної академії 

медичних наук України 5 квітня 2016 року, зареєстрованого Міністерством 

юстиції України 27 липня 2016 року за № 2333/5, НАМН України має у своєму 

віданні наукові установи, організації, підприємства, об’єкти соціальної сфери, 

що забезпечують її діяльність. Кадровий склад НАМН України включає 
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дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів 

НАМН України, які обираються Загальними зборами НАМН України, а також 

всіх працівників наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у 

віданні НАМН України. 

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» розпорядником зазначеної в запиті інформації можуть бути 

структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської 

державних адміністрацій та НАМН України, як такі, що стали розпорядниками 

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» направляємо зазначений запит до 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської 

державних адміністрацій та НАМН України для розгляду за належністю.  

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. 

Про результати розгляду інформувати гр. Руденко Н.П. у встановлений 

законодавством строк. 

 

Додаток: на 1 арк. 

 

 

Перший заступник Міністра 

 

 

Ірина САДОВ’ЯК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдоніна, 254-04-11  
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