Порядок
оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб,
що працюють у Київському окружному адміністративному суді
Дії та бездіяльність працівника апарату суду (державного службовця) можуть
бути оскаржені особою, яка вважає, що її права порушено.
Статтею 40 Конституції України передбачено право направляти індивідуальні
чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових
осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом строк.
Відповідно до статті 55 Конституції, кожному гарантується право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Громадянин може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність працівника
Вінницького апеляційного адміністративного суду у порядку підлеглості
вищому органу особисто або через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах
неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.
Статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що
скарга на дії, що оскаржуються, може бути подана до органу або посадовій
особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не
пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим
рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не
розглядаються.
Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи
посадовою особою, що розглядає скаргу.
Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з
ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений
законодавством України.
Оскарження рішень, дій або бездіяльності працівників апарату Київського
окружного адміністративного суду до суду має певні особливості, пов’язані з
характером порушеного права. Такі позови підвідомчі адміністративним судам.
Згідно зі статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України
завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та
своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою
ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України
юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічноправових спорах, зокрема:
1) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів),
дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом
встановлено інший порядок судового провадження;
2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження,
звільнення з публічної служби;
3) спорах між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої
компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення,
скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;
5) за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, коли право
звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому
суб'єкту законом;
6) спорах щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом
референдуму;
7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації
щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до
публічної інформації;
8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медикосоціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є
обов'язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
інших осіб;
10) спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого
самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;
11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або
бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону
України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов'язаних із
укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також
зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;
12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони
державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом
України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних
пасажирських перевезень".
Згідно з приписами статті 20 КАС України місцевим загальним судам як
адміністративним судам підсудні:
1) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної
відповідальності;
2) адміністративні справи, пов'язані з виборчим процесом чи процесом
референдуму, щодо:
оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій,
дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій;
уточнення списку виборців;
оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних
агентств, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб,
творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що
порушують законодавство про вибори та референдум;
оскарження дій чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної ради,
кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб;
3) адміністративні справи, пов'язані з перебуванням іноземців та осіб без
громадянства на території України, щодо:

примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та
осіб без громадянства;
примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України;
затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх ідентифікації та
(або) забезпечення примусового видворення за межі території України;
продовження строку затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх
ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення за межі території
України;
затримання іноземців або осіб без громадянства до вирішення питання про
визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в
Україні;
затримання іноземців або осіб без громадянства з метою забезпечення їх
передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію;
4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо
виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 1 - 3 частини
першої цієї статті.
Окружним адміністративним судам підсудні всі адміністративні
справи, крім визначених частиною першою цієї статті.

