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Ваше звернення щодо отримання публічної інформації від 31.01.2023 стосовно 

постраждалих серед мешканців Бахмутської територіальної громад від відкритої російської 

агресії, в межах компетенції, розглянуто відділом лікувально-профілактичної допомоги 

дорослому населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 
По суті порушеного питання повторно повідомляємо наступне.   
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. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації та управління 

охорони здоров’я Бахмутської міської ради не є розпорядниками статистичних даних щодо 

запитуваної інформації, порушене питання потребує виконання спеціальних дій, спрямованих 

на створення інформації шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних, що не підпадає під 

ознаки норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» і не відноситься до 

публічної інформації. 
За інформацією, наданою управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради, 

кількість осіб, які отримали мінно-вибухові та інші види травм, спричинені іншими видами 

вибухів та уламків, що отримали стаціонарну або амбулаторну допомогу, за період з 24.02.2022 

року по 24.01.2023 року включно становить 464 особи. 
У разі настання смерті мешканця Бахмутської міської територіальної громади, або 

особи, смерть якої наступила під час перебування у місті Бахмут, лікар КНП «ЦПМД м. 

Бахмута» у встановленому порядку видає родичам померлого Лікарське свідоцтво про смерть. 

За період з 24.02.22 по 24.01.23 було виписано 133 Лікарських свідоцтва про смерть, де 

причиною смерті стало травматичне ушкодження внаслідок бойових дій. 
Враховуючи вищенаведене, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 

для отримання повної інформації стосовно жертв відкритої російської агресії серед жителів 

Бахмутської міської територіальної громади, Ви маєте право звернутися до Бахмутського 

районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області. 
У разі незгоди із наданою відповіддю, заявник маєте право звернутися з відповідною 

заявою до судових органів, згідно ст. 16 Закону України «Про звернення громадян». 

 

З повагою 

 

Директор департаменту                  Володимир КОЛЕСНИК 
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