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На ВаШ запиТ про надання публiчноТ iнформачiТ в адмiнiстративнiй справi

NЬ320/28 1Ol21 за Вашим, _ , ПоЗоВоМ До

Iрпiнськот Micbko| рали про визнання протиправною бездiя,llьностi та

зобов'язання вчинити певнi дiт повiдомляемо таке,

ВiдповiднО дО даних комп'ютерноi програми <!,iловодство

с11ецiалiЗованогО суду) КиТвськИм окружНим адмiнiстративним судом приЙнято

ухваJIу вtд 22.0з,iоit }19з20/28;10lz1 про вiдкриття спрошеного провадження

без проведення судового засiдання,
Згiдно зi списком згрупованих поштових вiдправлень (копiя додасться)

копiЮ зазначеноТ ухвал; вiд 22.0З,2021 разом з позовною заявою в

адмiнiстРативнй .прuui 3t1.nз20/28 |Ol21 надiслаНо, зокреМа, на поштову адресу

вiдповiдача, яка зазначена в матерiалах справи:
(штрих-кодовий iдентифiкатор поштового

вiдправлення .

одночасно повiдомляемо, що iнформачiя про стан розгляду справи

доступна для ознайомлення на офiцiйному вебсайтi Китвського окружного

адмiнiстративного суду за посилап""r, https: ' пurt,яоч,uа "^ir ud1070 '

,д,одатково роз'яснюемо, що згiдно iз Законом Украiни кпро доступ до

публiчнот iнформацiт> публiчною iнформачiею 
-'лл, 

jiоображена та

задокументована будь-якИми засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що

була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних

повноважень свотх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка

знаходиться У володiннi суб'сктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв

публiчнОТ iнформаuii' .. i 1з Закону УкраТни <Про доступ
Вимогами пункту 1 частини першоl статт

дО публiчнОТ iнформацiТ> розпорядниками rнформачiТ визнаIоться: суб'екти

владних повноважень - органи державнот влади, iншi державнi органи, органи

мiсцевоГо самовРядуваннЯ, op.urr' влади двтономноТ Республiки Крим, iншi

суб,скти, ц_(о iдiйснrоють владнi управлiнськi функчii вiдповiдно до

законодавства та рiшення яких с обов'язковими для виконання,

ЗгiднО з рiшенНям РадИ суддiВ УкраТнИ щодО застосування Закону УкраТни

<про доступ до публiчноi iнфор*ачiтп,.отримання iнформацiт iз вiдправлення

правосуддЯ здiйснюстьсЯ виключнО вiдповiднО дО процесуальних законiв,



законiв Украiни кпро судоустрiй i статус суддiв>, кпро доступ до судових

рiшень> i не с гIредметом регулювання Законом УкраТни пПро доступ до

публiчнот iнформачii>l. Розгляд суддями цивiльних, госпOдарських,

кримiнальних, адмiнiстративних справ та справ про адмiнiстративнi

гIравопоРушеннЯ не вiдноситься до владних управлiнських функцiй, внаслiдок

чого суди не е розпорядниками iнформацiт при здiйсненнi судочинства в

розумiннi частини першоТ cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про достуП до публiчноТ

iнформацiТ>.
у зв'язку з викладеним, роз'яснюсмо, що в подальшому отримувати

iнформаЦiю ciocoBнo розгЛяду адмiнiстративних справ сторона у справi вправi

у порядКу, BcTaHo"n."b*Y КодексоМ адмiнiстративного судочинства Украiни,

Додаток: за текстом на 1 арк.
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