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На Ваш запит стосовно надання публічної інформації в адміністративній справі 
№320/13 13/19 повідомляємо таке.

Згідно з даними комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» (далі -  
КП «ДСС») 19.03.2019 на розгляд Київського окружного адміністративного суду надійшла 
Ваша, позовна заява до Головного управління
Пенсійного фонду України у Київській області про визнання протиправними дій та 
зобов’язання вчинити певні дії та невідкладно була зареєстрована у КП «ДСС» з 
присвоєнням унікального номера судової справи №320/1313/19. За результатами 
автоматизованого розподілу справи між суддями визначено головуючого суддю Кушнову 
А.О.

Відповідно до ухвали Київського окружного адміністративного суду від 25.03.2019 
№320/1313/19 про відкриття спрощеного провадження в адміністративній справі без 
проведення судового засідання провадження в адміністративній справі №320/1313/19 
зупинено до набрання чинності судовим рішенням у зразковій справі №240/5401/18, яка 
розглядається Верховним Судом (копія ухвали додається).

Згідно з списком згрупованих поштових відправлень від 27.03.2019 копію вказаної 
Зосвали надіслано на адресу позивачу, штрих-кодовий ідентифікатор поштового відправлення 
№ 0113329860549 (копія реєстру додається).

Відповідно до інформації, яка вказана на веб-сторінці «Відстежити» на офіційному веб- 
сайті Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» в мережі Інтернет, дане 
рекомендоване поштове відправлення 28.03.2019 було «прийняте» та 30.04.2019 здійснено 
«повернення за зворотною адресою», тобто до Київського окружного адміністративного суду 
(роздруківка додається).

Згідно з довідкою ПАТ «Укрпошта» зазначене поштове відправлення повернуто за 
закінченням терміну зберігання (копія довідки додається).

Одночасно надсилаємо на Вашу а;];ресу копію ухвали Київського окружного 
адміністративного суду від 25.03.2019 №320/1313/19 про відкриття спрощеного провадження 
в адміністративній справі без проведення судового засідання (додається).

Додатково повідомляємо, що з текстом зазначеного судового рішення у даній справі Ви 
можете ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за наступним 
посиланням: http://revestr.court.gov.ua/.

У зв’язку з тим, що станом на 30.05.2019 провадження в адміністративній справі 
№320/1313/19 зупинено, рішення за результатами розгляду адміністративної справи не 
ухвалювалось, надати таке рішення не вбачається можливим.

Стосовно Вашого заперечення на відзив на позовну заяву повідомляємо наступне.
Зазначене заперечення надійшло на розгляд Київського окружного адміністративного 

суду 17.04.2019 за вх. № 10058/19 та невідкладно передано для долучення до матеріалів 
адміністративної справи №320/1313/19 головуючому у справі судді Кушновій А.О.

Згідно з приписами частини З статті 166 Кодексу адміністративного судочинства 
України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку,

mailto:inbox@adm.ko.court.gov.ua
http://revestr.court.gov.ua/


встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не 
встановлений, він встановлюється судом.

Оскільки провадження в адміністративній справі №320/1313/19 зупинено, вказане 
заперечення буде розглянуто судом після поновлення провадження у справі.

Таким чином, станом на 31.05.2019 залеречення на відзив на позовну заяву Київським 
окружним адміністративним судом не розглянуто, тому повідомити Вас про результати 
розгляду не вбачається можливим.

Додатково повідомляємо, що згідно із Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» публічною інформацією є 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.

Вимогами пунктом 1 частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розпорядниками інформації визнаються: суб'єкти владних
повноважень - органи державної влади, інші, державні органи, органи місцевого 
самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють 
владні'управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими 
для виконання.

Згідно з рішенням Ради суддів України щодо застосування Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», отримання інформації із відправлення правосуддя 
здійснюється виключно відповідно до процесуальних законів. Законів України «Про 
судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень» і не є предметом регулювання 
Законом України «Про достзш до публічної інформації». Розгляд суддями цивільних, 
господарських, кримінальних, адміністраігивних справ та справ про адміністративні 
правопорушення не відноситься до владних управлінських функцій, внаслідок чого суди не є 
розпорядниками інформації при здійсненні судочинства в розумінні частини першої статті 13 
Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У зв’язку з викладеним, роз’яснюємо, що в подальшому отримувати інформацію 
стосовно розгляду адміністративних справ сторона у справі вправі у порядку, встановленому 
Кодексом адміністративного судочинства України.

Додаток: за текстом на 8 арк.
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