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Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація)

Ганні КАЦІМОН

foi+request-88881-
fd0ed020@dostup.pravda.com.ua

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано запит на 
інформацію, зареєстрований від 02.07.2021 № К-369/01-23, про наявну 
кількість вакантних посад лікарів-інтернів бюджетної форми навчання у 
закладах охорони здоров’я міста Києва та Київської області, про що, в межах 
компетенції, повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 
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.

Відповідно до частини першої 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.

З урахуванням вимог вищезазначеного Закону надаємо наявну в 
департаменті охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації 
інформацію (додається).

Інформуємо, що Київська обласна державна адміністрація не володіє і 
не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією про наявну  кількість вакантних посад лікарів-інтернів 
бюджетної форми навчання у закладах охорони здоров’я міста Києва.
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Враховуючи зазначене та керуючись частиною третьою статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», направляємо за 
належністю запит на інформацію для надання відповіді, в межах компетенції, 
по суті порушеного питання.

Додатки: 1. Копія запиту на інформацію на 1 арк. в 1 прим. першому 
адресату.
2. Інформація про вакантні місця лікарів у закладах охорони 
здоров’я Київської області на 1 арк. в 1 прим.

Керівник апарату                                                          Марина ЧЕРНИШОВА

Дякович 484-13-95
Кисельов 286-86-63
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