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Управління соціального 
захисту населення 
Ірпінської міської ради

На Вашу заяву про надання публічної інформації в адміністративній справі 
№367/2438/19 за позовом - до начальника

правління праці та соціального захигсту населення міста Ірпінь про визнання 
протиправним та скасування рішення, зобов’язання вчинити певні дії 
повідомляємо таке.

Згідно з даними комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого 
суду» (далі -  КП «ДСС») 25.06.2019 на розгляд Київського окружного 
адміністративного суду надійшла зазначена адміністративна справа. За 
результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями 

изначено головуючого суддю Щавінського В.Р.
Відповідно до ухвали від 01.07.2019 №367/2438/19 відкрито провадження у 

с^праві та ухвалено розглядати справу за правилами спрощеного позовного 
провадження.

Згідно з супровідним листом від 01.07.2019 №367/2438/19 копію даної 
ухвали надіслано сторонам, зокрема відповідачу (штрих-кодовий ідентифікатор 
0113329656631).

Відповідно до інформації, яка вказана на вебсторінці «Відстежити» на 
офіційному вебсайті Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (далі -  
ПАТ «Укрпошта») в мережі Інтернет, дане рекомендоване поштове 
в^ідправлення «вручено: за довіреністю» 06.07.2019 (роздруківка додається).

Таким чином, адміністративна справа №367/2438/19 перебуває у 
провадженні Київського окружного адміністративного суду.

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 
б|ула 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
о публічної інформації» розпорядниками інформації визнаються: суб'єкти 

владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи
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місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші 
с:уб'єкти, шо 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 регулювання 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».

У зв’язку з викладеним, роз’яснюємо, що в подальшому отримувати 
інформацію стосовно розгляду адміністративних справ сторона у справі вправі 

порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Додаток; за текстом на 2 арк
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