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Про розгляд запиту  
Інтерпет-видаиня "Цензор.НЕТ" 
від 26.10.2017

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" (далі — Закон) надсилаємо як належним розпорядникам інформації запит 
Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" для надання відповіді в межах повноважень.

Про результати розгляду запиту просимо поінформувати у визначений чинним 
законодавством строк.

Запитувача інформуємо, що згідно зі статтею 1 Закону публічна інформація —  це 
відображена та задокументована будь-якими засобами т а  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 
Законом.

У ДСА України не відображена та не задокументована будь-якими засобами чи на 
будь-яких носіях запитувана інформація, а також остання не створена в процесі 
виконання ДСА України повноважень, визначених статтею 152 Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів".

Одночасно зазначаємо, що відповідно до частини четвертої статті 148 вказаного 
вище закону, функції розпорядника бюджетних кош тів щодо місцевих судів здійснюють 
територіальні управління Державної судової адміністрації України.

Додаток: на І арк. в електронному вигляді на першу — третю адреси.
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Голові Державної 
судової а д м іністрації України 

Холоднюку 3. В,

інтернет-видання «Цензор.НЕЇ»

Шановний Зеновію Васильовичу!

Висловлюємо Вам повагу та просимо надати відповідь на такі запитання:

Зараз в Україні спостерігається великий дефіцит суддівських кадрів. Наприклад, в Подільському 
районному судді міста Києва наразі працюють лише 4 судді з 21. Схожа ситуація спостерігається і в 

багатьох інших судах міста Києва. А є такі районні суди, Де взагалі немає жодного судді. Просимо Вас 
надати інформацію щодо загальної кількості суддів в Україні, які на сьогодні мають право здійснювати
правосуддя.

Також просимо надати інформацію щодо кількості суддів судів загальної юрисдикції (із зазначенням 
окремо кількісного складу кожного районного, районного в місті, місцевого.суду) та апеляційних судів з 

розбивкою по областях, повноваження яких закінчені в рамках 5-річного терміну в період 2014 року по 
теперішній час, питання щодо яких про призначення на пожиттєвий термін не вирішено Верховною радою

України.

Просимо також повідомити кількість суддів господарських та адміністративних судів та їх апеляційних 

інстанцій, які з 2014 року очікують на призначення.

Окрім того, просимо надати інформацію щодо того, яка сума заробітної плати нарахована та отримана 

всіма суддями України, повноваження яких вичерпано в рамках зазначеного вище стронута які, через 
відсутність повноважень,  не відправляли правосуддя.

Також просимо повідомити суму заробітної плати, яка нарахована та отримана суддями, що досягли 

граничного терміну 65 віку, а рішення про їх звільнення не прийнято Верховною Радою України, 

починаючи з 2014 року. Просимо також вказати кількість суддів, які вже пройшли необхідні процедури, 
проте відсутній указ Президента про їх призначення,

Відповідь просимо надіслати на адресу: censor.zapytPRmail .com
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