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На Ваш запит про надання публічної інформації надсилаємо копію свідоцтва про 

державну реєстрацію Київського окружного адміністративного суду (додаток 1) та виписку з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських 

формувань про реєстрацію Київського окружного адміністративного суду (додаток 2). 

Стосовно надання копії протоколу зборів суддів, на яких обрані голова суду та заступник 

голови суду повідомляємо таке. 

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. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про публічну інформацію» інформацією з 

обмеженим доступом є конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація. 

Відповідно до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у 

Київському окружному адміністративному суді, затвердженого наказом голови суду від 

23.05.2011 № 19/2-7 (з наступними змінами та доповненнями), Переліку відомостей, що 

становлять службову інформацію, та які можуть міститись в документах з організації діяльності 

Київського окружного адміністративного суду, затвердженого наказом голови суду від 

16.12.2016 №42, інформація, яку містять протоколи зборів суддів Київського окружного 

адміністративного суду належать до службової, та є інформацією з обмеженим доступом 

(конфіденційною). Тому надати запитувані протоколи зборів суддів Київського окружного 

адміністративного суду, з результатами обрання голови суду та заступника голови суду, не 

вбачається можливим. Одночасно повідомляємо, що з текстами Положення про забезпечення 

доступу до публічної інформації у Київському окружному адміністративному суді, 

затвердженого наказом голови суду від 23.05.2011 № 19/2-7 (з наступними змінами та 

доповненнями), Переліку відомостей, що становлять
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службову інформацію, та які можуть міститись в документах з організації діяльності Київського 

окружного адміністративного суду, затвердженого наказом голови суду від 

16.12.2016 №42, Ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті суду 

https://adm.ko.court.gov.ua. 

Стосовно надання копій суддівських посвідчень голови суду, заступника голови суду, а 

також судді Василенко Г.Ю. повідомляємо таке. 

Відповідно до статті 51 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді, голови 

судів та їх заступники, судді у відставці мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою 

суддів України. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці 

підписує Президент України. Посвідчення Голови Верховного Суду та заступника Голови 

Верховного Суду підписує секретар Пленуму Верховного Суду. Вручення посвідчення здійснює 

особа, яка його підписала, або за її дорученням інша особа. 

Відповідно до пункту 1.2 Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та 

знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у 

відставці, народних засідателів та присяжних, затвердженого рішенням Ради суддів України від 

25 квітня 2014 року N 23 із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Ради суддів України 

від 7 вересня 2017 року N 47, посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану 

посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, 

встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів". 

Отже, посвідчення судді є офіційним документом, який засвідчує займану посаду 

особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення - судді, голови 

суду, заступника голови суду відповідно. 

Як зазначалось вище, 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. 

Отже, судом, як розпорядником інформації, на відповідний запит може бути надана 

виключно та інформація, що була отримана або створена в процесі роботи суду, або яка 

знаходиться у його володінні. 

Разом з тим, запитувані Вами копії посвідчень судці, голови суду, заступника голови суду, 

судом не виготовляються, не обробляються та не одержуються, тому вони не були створені чи в 

процесі виконання судом своїх повноважень, на підставі чого такі відомості не можуть бути 

віднесені до категорії публічної інформації в розумінні частини першої статті 1 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», та відповідно не можуть бути надані, оскільки не 

перебувають у володінні суду. 

Стосовно надання належним чином копій присяг голови суду, заступника голови суду, а 

також судці Василенко Г.Ю. повідомляємо наступне. 

Згідно зі статтею 57 Закону України «Про судоустрій і статус судців» особа, призначена на 

посаду судці, набуває повноважень судці після складення присяги судці. Текст присяги 

підписується суддею і зберігається в його судцівському цосьє. 

Копія присяги суцці є складовою особової справи судці, інформація у яких відповіцно цо 

Положення про забезпечення доступу цо публічної інформації у Київському окружному 

адміністративному суді, затвердженого наказом голови суцу віц 23.05.2011 № 19/2-7 (з 

наступними змінами та цоповненнями), Переліку віцомостей, що становлять службову 

інформацію, та які можуть міститись в документах з організації ціяльності Київського окружного 

адміністративного суду, затвердженого наказом голови суду від 16.12.2016 №42, належить до 

службової, та є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною). Тому надати 

запитувані копії присяг голови суду, заступника голови суду, а також судді Василенко Г.Ю., 

після призначення їх на посади суддів не вбачається можливим. 

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що після обрання на адміністративну посаду голови 

суцу, заступника голови суцу, чинним законоцавством не перецбачено складення присяги голови 

суду чи присяги заступника голови суду, Законом України «про судоустрій і статус 
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суддів», як зазначено вище, передбачено складення присяги судді після призначення на 

посаду. 

Стосовно надання копій декларацій про доходи за 2016 - 2017 роки голови суду, 

заступника голови суду, а також судді Василенко Г.Ю. інформуємо, що відповідно до частини 

першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, 

підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, серед інших, судді 

зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за 

формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції. 

Згідно із частиною першою статті 47 Закону України «Про запобігання корупції» подані 

декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться 

Національним агентством з питань запобігання корупції. 

Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує відкритий цілодобовий 

доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб - сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

Таким чином. Київський окружний адміністративний суд не володіє запитуваною 

інформацією, оскільки формування та ведення Єдиного державного реєстру декларації осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснюється 

Національним агентством з питань запобігання корупції. Разом з тим, електронні декларації 

голови суду, заступника голови суду, судді Василенко Г.Ю. за 2015-2016 роки є у відкритому 

доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua/. А 

граничний строк подання декларацій за 2017 рік спливає 1 квітня 2018 року. 

Стосовно надання відомостей Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із 

результатами проходження переатестації суддею Василенко Г.Ю. повідомляємо таке. 

За інформацією, наявною у Київському окружному адміністративному суді, суддею 

Василенко Г.Ю. станом на 21.02.2018 кваліфікаційне оцінювання у встановленому Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» порядку не пройдено. Крім того, розпорядником 

інформації стосовно проходження суддями кваліфікаційного оцінювання є Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України, а не Київський окружний адміністративний суд не є, тому надати таку 

інформацію не вбачається можливим. 

Одночасно надсилаємо копію договору оренди нежитлових приміщень від 11.11.2014 № 

548-14 з копією додаткової угоди №1 до цього договору від 16.02.2015, з копією додаткової угоди 

№2 до цього договору від 27.01.2016, з копією додаткової угоди №3 від 

21.02.2017 до цього договору, з копією додаткової угоди №4 до цього договору від 15.01.2017; 

копію договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 5936 від 

26.08.2011 з договором про внесення змін до цього договору № 5936/1 від 24.07.2014, з 

договором про внесення змін до цього договору № 5936/2 від 19.08.2014, з договором про 

внесення змін до цього договору № 5936/3 від 04.07.2017. (у додатку 3). 

Стосовно надання належним чином засвідченої копії Закону, затвердженого Верховною 

Радою України, за підписом Президента України, повідомляємо таке. 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про судоустрій України» в 

редакції Закону від 18.03.2004 № 1625-ІУ, чинному на час створення Київського окружного 

адміністративного суду, суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом 

України відповідно до цього Закону за поданням Міністра юстиції України, погодженим з 

Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду. 

Згідно з Указом Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 «Про утворення місцевих 

та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» в системі адміністративних 

судів, затвердження їх мережі» в системі адміністративних судів України, зокрема, Київський 

окружний адміністративний суд. 

З  
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Т.В. Геліч 

Таким чином, надати запитуваний Вами Закон України про створення Київського 

окружного адміністративного суду не вбачається можливим, оскільки такий Закон Верховною 

Радою України не приймався. 

Одночасно надсилаємо на Вашу адресу копію Указу Президента України від 16.11.2004 

№ 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх 

мережі» в системі адміністративних судів, затвердження їх мережі», виготовленої шляхом друку 

з офіційного веб-порталу Верховної Ради України (у додатку 4). 

Додаток 1 на 1 арк. 

Додаток 2 на 1 арк. 

Додаток 3 на 20 арк. 

Додаток 4 на 7 арк. 

Керівник апарату суду 

Вик. Тимошенко С.В. 
2078060 


