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Шановний Романе! 
  
  
Адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Дитяча 

клінічна лікарня №7 Печерського району міста Києва» (надалі: КНП «ДКЛ№ 
7»)  розглянула Ваш інформаційний запит, якій надійшов з сайту «Доступ до 
Правди» https://dostup.pravda.com.ua/ на адресу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 25.02.2021 №970 (з). 

За наслідками розгляду повідомляємо, що інформаційний запит не 
можливо розглянути так як, інформація викладена у Вашому інформаційному 
запиті не є конкретизованою.  

У інформаційному запиті не вказано: 
1) прізвище і ім′я пацієнта, поштову адресу або адресу електронної пошти, 
номер телефону, тому медичний випадок пацієнта не можливо перевірити; 

2) загальний опис інформації медичного випадку за яким Ви звертаєтесь, а 
саме: дата та час прийому, або запису  на  сайті https://helsi.me/ , номер 
електронного направлення, лікар до якого записано,  медична послуга, яку 
вам не надали;  

3) вид, назву, реквізити чи зміст правового документа, щодо якого зроблено  
інформаційний запит про вчинення правопорушення та відповідальність 
лікарів. Якщо вам відома назва чи інші реквізити конкретного документа, 
який ви запитуєте, то вкажіть їх; якщо ні – то наведіть якомога точніший 
опис інформації, яка вам потрібна. 



Адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Дитяча 
клінічна лікарня №7 Печерського району міста Києва» на Ваше прохання не 
може проаналізувати ситуацію, що склалась без конкретної інформації чи 
підтверджуючих документів, зробити висновки випадку. Надаючи відповідь 
на запит про доступ до публічної інформації, оперує лише готовою і 
доступною інформацію.  

Якщо запитувач вважає поведінку когось із службовців-працівників 
КНП «ДКЛ№ 7» незаконною - запит на доступ до публічної інформації в 
цьому випадку не є правомірним.  

 

                   
              Директор     Любов ЗАБУДСЬКА 
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