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На Ваш запит про надання ш/блічної інформації стосовно надання для 
ознайомлення матеріалів адміністративної справи №2а-3319/10/1070 за позовом

: до Головного управління Служби безпеки 
України у м. Києві та київської області про визнання нечинними наказів 
№1501-ос від 16.10.2009 та №366-ос від 04.11,2009 та надання інформації у 
даній справі повідомляємо таке.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» 
публічною інформацією є відобргіжена 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 пункту 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 Уіфаїни 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 регулювЕїння Законом України «Про доступ до 
публічної інформації». Розгляд суддями цивільних, господарських, 
кримінальних, адміністративних 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».
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Таким чином, порядок надання інформації стосовно розгляду 
адміністративних справ визначений приписами Кодексу адміністративного 
судочинства України.

Відповідно до статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України 
ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 
розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка 
особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у 
порядку, встановленому законом.

Правовідносини щодо забезпечення доступу до судових рішень 
регулюються Законом України «Про доступ до судових рішень»

Так, відповідно до статті 9 Закону України «Про доступ до судових 
рішень» особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення 
безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, може 
звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про:

1) надання можливості ознайомитися із судовим рішенням у приміщенні
суду;

2) надання можливості виготовити копії судового рішення за допомогою 
власних технічних засобів;

3) виготовлення копії судового рішення апаратом суду.
У заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона не змогла ознайомитися із 

судовим рішенням у Реєстрі, а також чому вона вважає, що судове рішення 
безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків.

в ознайомленні із судовим рішенням та у виготовленні його копії 
належить відмовити, якш[о:

1) до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дієздатності, або 
особа від імені заінтересованої особи за відсутності відповідних 
повноважень;

2) матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до
державної архівної установи, а електронна копія судового рішення
відсутня;

3) судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів 
чи обов’язків цієї особи.

Згідно з підпунктом 6.8.7. пункту 6.8. Інструкції з діловодства в 
адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової 
адміністрації України від 17.12.2013 №174 (далі -  Інструкція), копії судових 
рішень видаються особам, які відповідно до законодавства мають право 
на їх одержання, або надсилаються судом відповідно до вимог
процесуального законодавства.

Відповідно до частини другої статті 11 Кодексу адміністративного 
судочинства України особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 
питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, які подали 
апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне рішення, мають право
ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з 
документів, долучених до справи, одержувати копії судових рішень в порядку, 
передбаченому цим Кодексом.



Відповідно до підпункту 6.8.1. пункту 6.8. Інструкції справи, у тому числі 
ті, що перебувають в архіві суду, видаються для ознайомлення працівниками 
апарату суду за письмовою заявою на підставі резолюції судді (судді- 
доповідача), у провадженні якого перебуває справа, а у разі його відсутності -  
голови суду, його заступника або секретаря судової палати.

Справи для ознайомлення видаються у разі відсутності об’єктивних 
причин, що унеможливлюють ознайомлення, особам, які брали участь у 
справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 
питання про їхні права та обов’язки (після пред’явлення документа, що 
посвідчує особу та повноваження відповідно до чинного законодавства).

У зв’язку із викладеним, повідомляємо, що ознайомити Вас із матеріалами 
адміністративної справи №2а-3319/10/1070, надати інформацію у справі та 
можливість виготовити фотокопію судового рішення не вбачається можливим.

Додатково інформуємо, що з текстом судового рішення у даній справі 
можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за 
наступним посиланням: http://www.revestr.court.gov.ua/Review/82596891.
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