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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш 

інформаційний запит від 19.12.2021 та в межах компетенції повідомляє. 

Статтею 19 Конституції України визначено, 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 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. 

Частиною 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, 

що 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 з частиною першою статті 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб'єкти 

владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють 

владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими 

для виконання; особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням 

їхніх обов'язків.  

Згідно з підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІІ Статуту Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», затвердженого наказом 

МОЗ України від 03.09.2021 № 1870 до завдань ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ 

України» віднесено забезпечення здійснення епідеміологічного нагляду та спостереження 

за інфекційними хворобами шляхом координації та здійснення епідеміологічного нагляду і 

моніторингу, ведення державного обліку інфекційних хвороб. 

Частиною 4 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, 

що усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі 

якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим 

Законом. 

Зважаючи на викладене, відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» Ваш запит направлено на розгляд належному розпоряднику. 
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