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Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі 
- академія) розглянула Ваш запит щодо надання копії штатного розпису НМАПО 
імені П. Л. Шупика на 2012-2013 навчальний рік та повідомляє наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Бюджетного кодексу України за обсягом наданих прав 
розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних 
коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 22 Бюджетного кодексу України до головних 
розпорядників бюджетних коштів за бюджетними призначеннями відносяться 
установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; міністерства. 
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та 
інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а 
також Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук 
України, Національна академія медичних наук України, Національна академія 
педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, 
Національна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або 
Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в 
особі їх керівників.

Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня - це розпорядник, який у своїй 
діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику та (або) діяльність 
якого координується через нього.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 
відповідно до гі. 1.3. Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, належить до сфери 
управління Міністерства охорони здоров’я України, отже відноситься до 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Відповідно до п. 6.5. Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика штатний розпис та 
кошторис академії затверджуються Міністерством охорони здоров’я України за 
поданням ректора академії, тобто штатний розпис затверджується органом 
управління.

У зв’язку з вищезазначеним, Вам необхідно звернутися до Міністерства 
охорони здоров’я України, як до органу управління академії, із запитом щодо надання 
копії штатного розпису Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика.
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