
 

 

 ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

ВДРУГЕ 

 
Загальний 

опис 

інформації, 

вид, назва, 

реквізити 

чи зміст 

документа 

(якщо 

відомо) 

20.10.2019 року відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» мною було направлене звернення на 

отримання публічної інформації до міністра МОЗ України Зоряни 

Скалецької і  Генерального директора Державної установи «Центр 

громадського здоров'я МОЗ України» Курпіти В.І. у зв’язку із 

участю у Sixth Replenishment Conference of the Global Fund to Fight 

AIDS, Tuberculosis and Malaria, яка відбулася 9-10 жовтня 2019 року 

у Ліоні, Франція. (Додатки 1, 2).   

І. 
В свою чергу, МОЗ листом вих. № 26-05/18427 від 30.10.2019 за 

підписом Генерального директора Директорату громадського здоров'я 

Скіпальским, відповідь на мій запит (Додаток 3). 

Хочу звернути увагу на деякі особливості зазначенної відповіді, 

зокрема: 

1. Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька перебувала з 

робочим візитом в м. Ліоні відповідно до "оформленого технічного 

завдання". 

2. Було зазначено, що окрім Скалецької З.С. участь у заході також 

взяли - народний депутат Радуцький М.Б., генеральний директор ДУ 

"Центр громадського здоров'я України" Курпіта В.І., а також перший 

помічник Президента України Шефір С.Н. 

3. Інформація стосовно джерел фінансування участі членів делегації 

"зазначена в технічному завданні про відрядження делегації МОЗ 

України" 

4. Також було зазначено, що Звіт про відрядження додається до листа. 
 

Хочу наголосити, що вищезазначений лист МОЗ України не містить 

жодних додатків. 
Наголошую, що відповідно до Типової інструкції з діловодства в 
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міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої 

влади, визначено порядок відображення наявності додатків до 

супровідного листа. Зокрема, у разі коли додатки надсилаються із 

супровідним листом, відмітка про наявність додатків розміщується 

після тексту листа перед підписом.  

У зазначеному листі такої інформації немає, як власне і самих 

додатків. 

ІІ. 
У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» посадова особа В.Курпіта мав надати публічну 

інформацію, яка викликає великий суспільний інтерес, а саме:    

2. Інформацію про джерела фінансування участі В. Курпіти у 

конференції; 

3. Офіційний звіт В. Курпіти за результатами поїздки; 

4. Інформацію про  підписання В. Курпітою документів і офіційних 

зобов'язань в ході візиту. 

 

В протиріччя  Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

Генеральний директор Державної установи «Центр громадського 

здоров'я МОЗ України» листом вих. № В. Курпіта відповів на п. 2 

запиту наступним чином: «За пунктом 2 Запиту Центр повідомляє, що 

фінансування участі Генерального директора у конференції 

здійснювалось не за рахунок державного бюджету України». Така 

відповідь не відповідає    Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», що вказує на те, що посадова особа фінансувалась 

третьою стороною. 

На інші запитання В. Курпіта відмовився надавати будь – яку 

інформацію (Додаток 4). 

 

Тому повторно звертаюсь до МОЗ України із наступним: 

1. Надати копію технічного завдання про відрядження делегації від 

України на зустріч,  яка відбулась в період з 09 по 10 жовтня 2019 року 

в м. Ліон (Франція) 

2. Надати інформацію щодо конкретних джерел фінансування участі 

української делегації у зазначені зустрічі  - з зазначенням, з якого 

конкретно рахунку якої конкретно організації проводилися проплати, 

пов’язані із фінансуванням зазначеного візиту, включаючи виплати 

добових. 

3. Надати інформацію щодо покладення повноважень Міністра 

охорони здоров'я України на час відсутності Скалецької З.С. 

4. Надати інформацію щодо нарахування Скалецькій З.С. добових на 

час відрядження. 

4. Надати копію наказу про покладення повноважень Генерального 

директора ДУ "Центр громадського здоров'я України МОЗ України" на 

час відсутності в Україні Курпіти В.І. 

5. Надати копії звітів за результатами відрядження делегації кожної 

посадової особи МОЗ України, яка приймала участь у зазначеному 



 

 

відрядженні,  відповідно до форми визначеної Кабінетом Міністрів 

України (окрім інформації, яка містить інформацію з обмеженим 

доступом, у разі наявності у звітах такої інформації). 

6. Надати публічну інформації щодо досягнення членами делегації 

будь-яких домовленостей чи офіційних зобов'язань під час 

відрядження (угоди, меморандуми, тощо). 
 

Додатки: 

1. Запит до МОЗ України від 20.10.2019 року. 

2. Запит до ЦГЗ МОЗ України від 20.10.2019 року. 

3. Відповідь МОЗ України № 26-05/18427 від 30.10.2019 року. 

4. Відповідь ЦГЗ МОЗ України № 597-к  від 30.10.2019 року. 
 

  

З повагою, Ігор Горбасенко, журналіст – розслідувач. 

 
Відповідь надати: 

(потрібне підкреслити) 

Поштою Факсом Електронною 

поштою 

Усно Особисто 

 
Дата та підпис  25.11.2019 року. 

 
 


