
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
(МОЗ України) 

 

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua, 

web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925 

 

______________ № ____________________  На № б/н від  05.11.2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

Копія: 

Державна служба статистики 
України 
 

Державний заклад «Центр 
медичної  статистики МОЗ 
України» 
вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601  
 

Пастернак Поліна 

<foi+request-95236-9a047923 

@dostup.pravda.com.ua> 

 

Міністерство охорони здоров’я України направляє запит на отримання 
публічної інформації Пастернак П. від 05.11.2021 № 17/3399/ЗПІ-21 

(додається), щодо  надання статистичних даних стосовно коронавірусної 
хвороби COVID-19, та повідомляє.. 

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. 

МОЗ діє відповідно до та в межах повноважень, визначених Положенням 
про Міністерство охорони здоров’я України (далі – Положення), затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 90). 

 Відповідно до пп. 4 п. 5 Положення МОЗ здійснює контроль за діяльністю 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. 

Згідно Положення про Державну службу статистики України 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. 
№ 481 «Про затвердження Положення про Державну службу статистики 
України» Державна служба статистики України використовує у статистичних 
цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо 
взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами 
місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять 
діяльність, пов’язану із збиранням і використанням статистичної інформації та 
адміністративних даних, просимо в межах компетенції опрацювати зазначене 
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звернення у найкоротший термін , про результати повідомити заявника та МОЗ 
України у встановлений законодавством строк. 

Інформацію щодо розгляду звернення просимо надсилати до МОЗ в 
електронному вигляді та на електронну адресу: v.ilyashevych.moz@gmail.com. 

 

Додаток: на 2 арк. на дві перші адреси. 

 

Заступник Міністра з питань 
європейської інтеграції  Олексій ЯРЕМЕНКО 

 

 

Іляшевич В. 
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