
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Лесі Українки, 1,  м. Київ, 01196, тел.: (044) 286-85-35, факс (044) 286-15-10
E-mail: zag@koda.gov.ua, сайт: http://koda.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00022533

від _______20___р. №_____                                        на № __________ від ________20___р.

Виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

Манова А.Ю.
foi+request-80970-d0a083cc@
dostup.pravda.com.ua

В Київській обласній державній адміністрації розглянуто запит на 
інформацію, зареєстрований від 21.01.2021 № М-32/01-23 стосовно надання 
повного переліку вакантних посад лікаря-інтерна для працевлаштування 
випускника 2021 року бюджетної форми навчання для проходження 
інтернатури у 2021 році у м.Київ. За результатами опрацювання запиту, в 
межах компетенції, повідомляємо.

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.

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.

Працевлаштування до закладів охорони здоров’я випускників вищих 
закладів медичної освіти з метою проходження інтернатури здійснюється 
відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.1997 
№ 367 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників 
державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка 
яких здійснювалась за державним замовленням» та від 19.09.1996 № 291 
«Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників 
вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III – IV рівня акредитації 
медичних факультетів університетів». 

Повідомляємо, що за інформацією департаменту охорони здоров’я 
Київської обласної державної адміністрації з 2017 року випускники закладів 
вищої освіти медичного спрямування вільні у виборі місця роботи відповідно 
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до частини першої статті 64 Закону України «Про вищу освіту», крім 
випадків, передбачених цим Законом. Водночас, відповідно до статті 26 
Закону України «Про вищу освіту», університет сприяє працевлаштуванню 
студента.

Враховуючи зазначене та керуючись частиною третьою статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» направляємо за 
належністю запит на інформацію для надання відповіді по суті порушеного 
питання. 

Додаток: копія запиту на інформацію на 1 арк. в 1 прим. першому адресату.
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