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Директорат медичних кадрів, освіти і науки розглянув Ваш 

інформаційний запит про надання інформації щодо можливості зміни бази 

інтернатури та повідомляє в межах компетенції. 

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. 

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». 
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Проте, Директорат медичних кадрів, освіти і науки повідомляє. 

Переведення лікаря (провізора)-інтерна з одного вищого закладу освіти в 

інший та переведення лікаря(провізора)-інтерна з однієї бази стажування на 

іншу регламентовано розділом VI. «Переведення, звільнення та поновлення в 

інтернатурі» наказу МОЗ від 19.09.1996 № 291, зареєстрованим в Міністерстві  

юстиції України 3 грудня 1996 року за № 696/1721 «Про затвердження 

Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і 

фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів 

університетів», а саме: 

переведення лікаря(провізора)-інтерна з однієї бази стажування на іншу 

здійснюється за згодою структурного підрозділу з питань охорони здоров’я 

обласної держадміністрації та вищого закладу освіти, на базі якого  

проводиться навчання лікаря(провізора)-інтерна на кафедрі.  

На базу стажування, куди лікар(провізор)-інтерн переводиться, він подає 

виписку з наказу структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації, з бази стажування якої він переводиться, щоденник 

лікаря(провізора)-інтерна та індивідуальний навчальний план з відміткою про 

хід його виконання. В наказах вказується, за рахунок якого структурного 

підрозділу охорони здоров’я надалі фінансуватиметься проходження 

інтернатури. 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році, регламентовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 172 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 278 та 

від 19 червня 2020 року № 536».  
Додатково інформуємо, що відповідно до Положення про Міністерство 

охорони здоров’я затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 267 від 25 березня 2015 року Міністерство охорони здоров’я України 
Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90) 
не має повноважень щодо надання роз’яснень з будь-яких питань в тому числі 
із застосування норм права. 

Також зазначаємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими 
актами та носять інформаційний характер. 

Окрім цього, звертаємо Вашу увагу, що аналіз правових норм щодо 

конкретної ситуації регулюється Законом «Про безоплатну правову допомогу». 

 

В. о. Генерального директора  

Директорату медичних кадрів, 

освіти і науки                                                                              Тетяна ОРАБІНА                                                        
 

 

Олена Полупан 254 06 52 
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