
і
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 
«ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) 

САНАТОРІЙ «ЗЕЛЕНА ГІРКА» МОЗ УКРАЇНИ»
(ДЗ «ДССС «Зелена гірка» МОЗ України») 

вул. Дача Ковалевського, 89, м. Одеса, 65038, тел. (048) 784-89-65, (097) 888-68-28 
Е-шаіІ: /.сіеиа аігкаГя икг.іи-1, код ЄДРОІ1У 20995456

Вих. № 
від 05.07.2021

Анні_____________________
<іоі+гецие8І-88720-763Ь7Ь5Ь@
до5Іир.ргаусіа.сот.иа>

Про розгляд запиту 
на інформацію

ДЗ «Д С С С  «ЗЕЛЕНА ГІРКА» МОЗ УКРАЇНИ» розглянуло Запит від 
«Анна»Гоі+геяие8І-88720-763Ь7Ь5Ь@ сіозіир.ргаусіа.сот.иа від 25.06.2021р., 
про надання доступу до публічної інформації, що надійшов від 
М ІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ з посиланням що у 
відповідності до підпункту 2 пункту 1 статті 13 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» Фінансово-економічний департамент Міністерства 
охорони здоров’я України направляє за належністю для розгляду та надання 
інформації інформаційний запит.

Відповідно до п. З ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 
інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або 
має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит 
належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача, у 
такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня 
отримання запиту належним розпорядником.

Згідно зі статтею 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 публічп 
інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до положень пункту 2 частини 1 статті 13 Закону Україии 
«Про доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей 
цього Закону визнаються: юридичні особи, що фінансуються з державного, 
місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно 
інформації щодо використання бюджетних коштів.

Звертаємо увагу, що ДЗ «Д ССС «ЗЕЛЕНА ГІРКА» МОЗ УКРАЇНИ» - є 
юридичною особою що фінансуються з державного бюджету та відповідно є 
розпорядником інформації стосовно використання бюджетних коштів.

Сповіщаємо, що у середині 2020 року у ДЗ «Д С СС «ЗЕЛЕНА ГІРКА» 
МОЗ УКРАЇНИ» відбулася зміна керівника та головного бухгалтера, що 
супроводжувалася відсутністю належної передачі справ, які наразі 
відновлюються, та відповідно, наразі не має можливості надати усі 
запитувані документи.

Стосовно пункту 1 Запиту, повідомляємо, що заклад знаходиться у 
процесі відновлення справ та очікуванні відповідей за вжитими заходами з 
отримання запитуваної інформації, а саме, направленими заявами та 
запитами до відповідних органів та можемо надати документ за 20-21р.р.

Стосовно пункту 2 Запиту, повідомляємо, що у закладі йде процес 
приймання та відновлення справ, але наразі, інформація та копії документів з 
порушеного питання не виявлені.

Стосовно пункту 3 Запиту, надаємо наявну запитувану інформацію.
Стосовно пункту 4 Запиту, надаємо наявну запитувану інформацію.
Стосовно пункту 5 Запиту, надаємо наявну запитувану інформацію.
Стосовно пункту 6 Запиту, повідомляємо, що закладом вживаються 

заходи з пошуку та відновлення цієї інформації, а саме, направлені запити та 
звернення до відповідних органів, відповіді на які наразі не отримані.

Стосовно пункту 7 Запиту, надаємо наявну запитувану інформацію.

Додатки:
1. Штатний розпис на 2020 рік на 9-ти арк.
2. Штатний розпис на 2021 рік на на 9-ти арк.
3. Штатний розпис на 2019 рік на 9-ти арк.
4. Кошторис на 2019 рік на 2-х арк.
5. Розрахунки які обґрунтовують показники видатків з бюджету, що 

включаються до кошторису на 2019 рік на 7-ми арк.
6. Кошторис на 2020 рік на 2-х арк.
7. Розрахунки які обґрунтовують показники видатків з бюджету, що 

включаються до кошторису на 2020 рік на 6-ти арк.
8. Кошторис на 2021 рік на 2-х арк.
9. Розрахунки які обґрунтовують показники видатків з бюджету, що 

включаються до кошторису на 2021 рік на 7-ми арк.
10. Обсяги видатків до проекту державного бюджету на 2019 рік на 

1-му арк.



1 1. Обсяги видатків до проекту державного бюджету на 2020 рік на 
1-му арк.

12. Обсяги видатків до проекту державного бюджету на 2021 рік на 
1 -му арк.

13. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 
3-х арк.

З повагою, 

директор Є.М. Крилов


