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Щодо надання копії подання головного
санітарного лікаря України

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш інформаційний запит                     

від 07 квітня 2021 року стосовно надання копії подання головного санітарного 

лікаря України до Міністерства охорони здоров’я щодо необхідності введення 

карантину в Україні в зв’язку з поширенням на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і 
повідомляє, що відповідне подання у нормативній базі Мін’юсту відсутнє.

Крім того, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, 
є Міністерство охорони здоров’я України, яке відповідно до покладених на нього 

завдань: узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення; здійснює розгляд 

звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МОЗ, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління (абзац другий пункту 1,             

підпункти 1 та 17 пункту 4 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)).

У зв’язку з цим відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» Ваш інформаційний запит надіслано за належністю 

до Міністерства охорони здоров’я України для розгляду та надання відповіді у 

визначений законодавством строк листом Мін’юсту від 13 квітня 2021 року за         

№ 15866/ПІ-О-1339/7.2.3.
Одночасно інформуємо, що згідно з частиною першою статті 23 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, 
вищого органу або суду.

Заступник Міністра                                     Олександр БАНЧУК

Владислава Слєпцова 279 65 90

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.
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