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Д епартам ент охорони здоров’я та реабілітації В інницької обласної держ авної 

адміністрації розглянув запит №  387-ІК овід+ догляд  повторно на доступ до публічної 

інформації Щ ербатої Г.С ., Щ ербатої Н .М ., Щ ербатої А .В ., який надійш ов на адресу 

департаменту за вхідним  реєстрац ійним  ном ером  70 від 25 серпня 2021 року та у межах 

компетенції повідом ляє наступне.

Відповідно до статті 1 Закону У країни “П ро доступ до публічної інформації-” 

публічна інформація -  це в ідображ ена та задокум ентована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інф ормація, що була отрим ана або створена в процесі виконання 

суб ’єктами владних повноваж ень своїх о б о в ’язків, передбачених чинним  законодавством, 

або яка знаходиться у володінні су б ’єктів владних повноваж ень, інш их розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно частини 3 ст. 22 Закону України «П ро доступ до публічної інформації» 

направляємо запит на доступ до публічної інф орм ації Щ ербатої Г.С ., Щ ербатої Н.М., 

Щ ербатої А.В. за належ ністю  (додається).

Про результати розгляду вказаного запиту на доступ до публічної інф ормації просимо 

повідомити запитувача у визначений законом  термін.

Додаток: І. запит №  3 8 7 -1К овід+догляд повторно на доступ до публічної інформації 

Щ ербатої Г.С., Щ ербатої Н .М ., Щ ербатої А .В. на перш у адресу на 5-ти арк. в 1-у прим.
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