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Щодо розгляду запиту  

на доступ до публічної інформації 

 

Розглянувши запит на доступ до публічної інформації від 01.06.2021  

№ ЗПІ-І-1040/0-21, у межах повноважень інформуємо.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон) 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. 

Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації у розумінні Закону  

є її попередня фіксація. Тобто даний Закон регулює відносини щодо доступу до 

інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати певну 

інформацію.  

Інформуємо, що запитувана Вами інформація щодо навчання іноземних 

студентів заздалегідь в розрізі вказаних критеріїв у МОН  не створювалася.  

Водночас з метою сприяння у реалізації права громадян України на інформацію 

повідомляємо, що за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наразі 

у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

навчається 1405 іноземців. Закінчили навчання у 2018 році 215 іноземців, у 2019 –  

269 іноземців,  у 2020 – 283 іноземця. 

Крім того звертаємо увагу, що частинами першою, третьою та четвертою  

статті 74 Закону України «Про освіту» визначено, що у системі освіти діє Єдина 

державна електронна база з питань освіти – автоматизована система, функціями якої  

є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. 

Уся інформація, що міститься в Єдиній державній електронній базі  

з питань освіти, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом,  

є доступною у форматі відкритих даних, у тому числі з урахуванням потреб осіб  

з порушенням зору. Особа має повний доступ до всіх відомостей про себе, внесених до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Безоплатний і вільний доступ осіб до інформації, що міститься в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти, здійснюється через офіційний 
вебсайт центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. 
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Ураховуючи зазначене надаємо наявні у відкритому доступі дані щодо кількості 

здобувачів вищої освіти, які навчалися у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького у 2018-2020 роках.  

Разом з тим зазначаємо, що на офіційному вебсайті Єдиної державної  

електронної бази з питань освіти Ви можете ознайомитися з наявними, у формі 

відкритих, даними щодо кількості здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, 

кількості осіб, які зараховані на навчання у відповідному році, кількості осіб,  

які завершили навчання та інше, у тому числі у розрізі освітніх ступенів, 

спеціальностей, регіонів, закладів вищої та фахової передвищої освіти тощо.  

Цю інформацію Ви можете знайти за посиланням: 

https://registry.edbo.gov.ua/opendata/educators/. 
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