
ПРЕДСТАВНИК
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008 Е-mail: hotline@ombudsman.gov.ua тел. (044) 298 7033

___.___. 20__ № _______________________ 

Шулімову С.Ф.
E-mail: shulimovstas@gmail.com

Шановний Станіславе Федоровичу!

На Ваш запит від 12.05.2021 вх. № 414.13/21/ЗІ до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) про надання 
електронних копій всіх запитів до Міністерства охорони здоров’я України (далі –
МОЗ України) та відповідей на них за результатом розгляду Вашого звернення до 
Уповноваженого від 16.03.2021 та про загальний стан розгляду даного звернення 
повідомляю.

За результатами розгляду Вашого звернення до Уповноваженого від 
16.03.2021 здійснювалося  провадження у справі про порушення прав і свобод 
людини і громадянина, про що Вас поінформовано листом від 24.03.2021 
№ 8375.4/Ш-4897.3/21/30.1.

З метою повного та всебічного з’ясування обставин у справі до МОЗ 
України мною надіслано два листи № 8323.4/Ш-4897.3/21/30.1 від 23.03.2021 та 
№ 11080.4/Ш-4897.3/21/30.1 від 20.04.2021. Скан-копії даних листі  надавалися 
листом від 29.04.2021 № 01.6/209.14/364.13/21/ЗІ  у відповідь на Ваш запит від 
28.04.2021 вх. № 364.13/21/ЗІ. В межах здійснення провадження інші запити  до 
МОЗ України не надсилалися.

 На Ваше прохання надаю скан-копію листа  МОЗ України  від 12.05.2021 
№ 10.5-11/14167/2-21, який надійшов до Секретаріату Уповноваженого у 
відповідь на  листи від 23.03.2021 та 20.04.2021.

Інформую, що в  межах провадження відносно заступника Міністра охорони 
здоров’я України Шаталової Світлани Миколаївни 11.05.2021 складено протокол 
про адміністративне правопорушення за частиною другою статті 
212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який 13.05.2021 
направлено для розгляду до Печерського районного суду міста Києва. В 
зазначеному протоколі Вас визнано потерпілим.

У зв’язку з викладеним провадження за Вашим зверненням від 
16.03.2021 закрито, про що Вас повідомлено листом від 14.05.2021 
№ 13789.4/Ш-4897.3/21/30.1.

Особа, відповідальна за розгляд Вашого запиту, Бахур Віталій Олегович, 
головний спеціаліст відділу з дотримання права на доступ до публічної інформації 
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Управління моніторингу прав на звернення та інформацію Секретаріату 
Уповноваженого.

Додатки: лист МОЗ України  від 12.05.2021 № 10.5-11/14167/2-21 (скан-
копія) з додатком в 1 прим. на 4 арк.

З повагою
Представник Уповноваженого з дотримання
права на інформацію та представництва
в Конституційному Суді України                                                     В. Барвіцький

Вик: Бахур В.О.
0800-50-17-20 (безкоштовно)
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