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Директорат медичних кадрів, освіти і науки розглянув Ваш 

інформаційний запит про надання інформації щодо перенесення дати  

складання іспиту КРОК-3: Загальна лікарська підготовка, що планувався на 

30 березня 2021 року у зв’язку з посиленням карантину та повідомляє. 

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких 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. 

Згідно з частиною першою 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. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. Суть запиту зводиться до прохання надати 

роз’яснення щодо застосування норми прави. Закон України «Про доступ до 

публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації 

(документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації 

(зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи чи роз’яснення). 

Отже, у відповідь на запит публічна інформація має надаватися в тій 

формі, в якій вона зберігається у розпорядника. 
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Сформульовані у Вашому листі питання не підлягають під дію Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» та повинні розглядатися 

відповідно до вимог та у терміни, визначені Законом України «Про звернення 

громадян». 

Проте, Директорат медичних кадрів, освіти і науки повідомляє. 

На сьогодні з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

(далі - COVID-19), відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», з 19 грудня 2020 року до 30 квітня 2021 року на 

території України подовжено дію карантину, встановленого попередніми 

постановами Кабінету Міністрів України, запроваджено посилені 

протиепідемічні заходи на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби, та встановлюються відповідні обмеження і заборони.  

Згідно із підпунктом 15 пункту 3 вищезазначеної постанови 

забороняється проведення в закладах освіти масових заходів за участю 

здобувачів освіти. Відповідно до підпункту 3 пункту 3 статті 61 Закону України 

«Про вищу освіту» лікарі (провізори)-інтерни належать до інших осіб, які 

навчаються у закладах вищої освіти і відповідні вимоги постанови на них не 

розповсюджуються. 

Графік проведення іспитів, відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України 19 лютого 2019 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250, затверджується на 

календарний рік щороку до 01 вересня попереднього календарного року. 

Внесення змін можливо у виключних випадках за ініціативою 

заінтересованих осіб. 

На сьогодні МОЗ не отримувало пропозицій щодо перенесення дати 

складання іспитів. 

 

Заступник Міністра       Ірина МИКИЧАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Полупан 254 06 52 
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