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а/с В-76, м. Київ, 01001 
answers@lku.org.ua

Про розгляд запиту ГО "Громадський 
люстраційний комітет" від 03.07.2017

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо як належним розпорядникам інформації запит 
ГО "Громадський люстраційний комітет" для надання відповіді запитувачу в межах 
повноважень.

Будемо вдячні за інформування запитувача у визначений чинним 
законодавством строк.

Запитувачу повідомляємо, що згідно зі статтею 1 Закону України "рро  доступ 
до публічної інформації" (далі —  Закон) 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 повнова|жень своїх 
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної }нформації, 
визначених Законом.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим, на першу адресу;
на 2 арк. в 1 прим, в електронному вигляді на другу, третю адреси.
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Громадський
люстраційний
комітет

Громадська організація
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ГО «Громадський люстраційний комітет»
тел +38 (063) 787 73 29

e-mail: info<Plku.org.ua
www.lku.org ua

Адреса для листування-
01001, м.Київ, а/с в-76

Вих. №198
від «03» липня 2017 р.

Державна судова адміністрація України

ар к . І

З метою отримання даних, необхідних для г^еаадж ^ ш і д й ^
Статутом ГО «Громадський люстраційний комітет», надсилаємо запит на отримання доступу 
до публічної інформації.

16 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України «Про очищення влади» (далі -  
Закон), метою якого є визначення правових та організаційних засад проведення очищення 
влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права 
та прав людини в Україні.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону, очищення влади (люстрація) -  це встановлена цим Законом 
або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати 
на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування.

Відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону, особи, зазначені у частинах 3, 5 -  7 ст. З Закону, не 
можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом 
п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

Заборона, передбачена частиною 4 ст. 1 Закону, застосовується до:
- суддів, які постановлю вал и ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, 

про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, ухвалювали  
обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну 
індивідуальну амністію  Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про 
застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в’язнів" від 27 лютого 
2014 р о к у №  792-УІІ, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших 
правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи 
(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення 
до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію 
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в 
Україні" щодо повної реабілітації політичних в’язнів" від 27 лютого 2014 року № 792-УП.

- посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (крім осіб, зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті), які, 
обіймаючи відповідну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, своїм 
рішенням, дією  чи бездіяльністю, що встановлено  р іш ен н ям  суду щ одо них, яке  набрало 
законної сили , здійсню вали заходи, спрямовані на узурпацію  влади Президентом України 
Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної 
цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини.

- посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури
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що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали 
заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України 
збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на 
завдання шкоди жигтю , здоров'ю , майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 року по 
22 лютого 2014 року.

- посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури 
та інших правоохоронних органів, стосовно яких встановлено рішенням суду, яке 
набрало законної сили, що вони:

1) співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в 
оперативному отриманні інформації;

2) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх 
здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної 
цілісності України;

3) закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету 
України;

4) розпалю вали міжнаціональну ворожнечу;
5) своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення 

прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав 
людини.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
розпорядники інформації зобов’язані, зокрема: систематично вести облік документів, що 
знаходяться в їхньому володінні; надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну 
інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої 
інформації і оновлю вати оприлюднену інформацію.

Згідно із п. 7. ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації», обмеженню  
доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з 
обмеженим доступом , для ознайомлення надасться інформація, доступ до якої 
необмежений.

Враховуючи викладене вище, а також відповідно до статті 34 Конституції України, 
статей 4, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 29 Закону 
УкрапЦі «Про інформацію», положень Закону України «Про очищення влади»,

ПРОСЙМ О НАДАТИ (ПОВІДОМИТИ):

1. Загальну кількість суддів, йкі працювали станом на 21 листопада 2013 року та 
станом на 22 лютого 2014 року.

2. Загальну кількість рішень суду, які набрали законної сили, якими встановлені факти, 
зазначені у частинах 3, 5 - 7  ст. З Закону «Про очищення влади».

3. Загальну кількість суддів, до яких застосовані заборони, встановлені у частинах 3, 5
-  7 ст. З Закону «Про очищення влади».

4. Список суддів (прізвищ е, ім’я, по батькові, посада, дата призначення та дата 
звільнення), до яких застосовані заборони, встановлені у частинах 3, 5 - 7  ст. З Закону «Про 
очищення влади».

5. Наявну інформацію щодо отримання суддями, зазначеними в пунктах 3-4 цього 
'Запиту, статусу учасника бойових дій під час проведення АТО (прізвище, ім я, по
батькові), та чи були вони знову прийняті на посади в судові органи. Якщо так -  просимо 
зазначити посаду, дату призначення та дату звільнення (в разі наявності).

6. Загальну кількість судових справ (за Кодексом адм ін істративного судочинства), в 
яких оскарж ую ться ріш ення про звільнення з підстав, зазначених в Законах . країни « р
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очищення влади», «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». С к іл ьки  ріш ень по 
ним ухвалено (просим о зазначити  номери справ)? С к іл ьки  ріш ень набрали законної 
сили (просим о зазн ачи ти  номери справ)?

Відповідь просимо надіслати на поштову адресу: а/с В-76, м. Київ, 01001 та на 
електронну адресу: answers@ lku.org.ua.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
запит подається електронною поштою.

Також нагадуємо, що відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на отримання 
публічної інформації не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Очолити цей процес Майдан доручив Єгору Соболеву, журналісту з 20-річнмм досвідом poicS^tewt^^ropvT'i ц И?* иsjebсм в Україні, нині 
народному депутату України і голові Комітету Верховної Ради з питань запобігання та п р о ч ^ і д і і pi* свого існування 
Громадський люстраційний комітет створив та домігся прийняття Верховною радою люстрашПиого заТ?Гп^:тзрганізував прийом і обробку 
люстраційних скарг від громадян, яких станом на середину 2015 налічується більше S 000, допоміг організувати роботу Громадської ради з 
люстрації при Мін'юсті, члени якої викрили і надали суспільного розголосу десяткам порушень люстраційного закону і корупційних схем 
державних чиновників, розробили і запустили онлайн-ресстр осіб, які підлягають люстрації: http /flku.org. ua/rcgisiry У лютому 
Громадський люстраційний комітет опублікував список ТОП-50 «недо люстровая их», звільнення яких добивається інструментами 
громадського контролю.
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З повагою,
Голова Ради Громадської Організації 
«ГРОМ АДСЬКИЙЛІОСТРАЦ1ЙНИЙКОМІТЕТ » І^.М.Дрік
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