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На Ваш запит про надання інформації щодо підсудності Київському 
окружному адміністративному суду справи про оскарження дій посадових осіб 
повідомляємо наступне.

Повноваження Київського окружного адміністративного суду щодо 
розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення і порядок 
здійснення адміністративного судочинства визначаються Кодексом 
адміністративного судочинства України (далі -  КАС України).

Відповідно до вимог частини другої статті 17 КАС України юрисдикція 
адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори 
фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 
індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Відповідно до статтей 18, 19, 20 Кодексу адміністративного судочинства 
України встановлено предметну, територіальну та інстанційну підсудність 
адміністративних справ. На відміну від юрисдикції, підсудність розмежовує 
компетенцію між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки 
щодо розгляду і вирішення справ, віднесених до їх юрисдикції.

Закріплений у Кодексі адміністративного судочинства України принцип 
інстанційної підсудності (стаття 20 КАС України) розмежовує справи 
адміністративної юрисдикції у межах системи адміністративних судів між 
окремими її елементами.

Правила територіальної підсудності адміністративних справ визначені у 
статті 19 КАС України.

Так, відповідно до частиною першою статті 19 КАС України 
адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за 
місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною другою статті 19 КАС України адміністративні справи 
з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи 
бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені)

і

mailto:inbox@adm.ko.court.gov.ua


стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються 
за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, 
знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за 
місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. 
Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в 
Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням 
відповідача.

Відповідно до Указу Президента України «Про утворення місцевих та 
апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного 
складу суддів» від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004 повноваження Київського 
окружного адміністративного суду поширюються на територію Київської 
області.

Предметна підсудність адміністративних справ встановлена правилами 
статті 18 КАС України та визначає компетенцію різних ланок судової системи 
по розгляду адміністративних справ по першій інстанції залежно від предмета 
спору або суб'єктного складу сторін спірних правовідносин.

Таким чином, при зверненні до відповідного адміністративного суду із 
позовом про оскарження дій посадових осіб, зокрема, посадових осіб 
Васильківського міськрайонного суду Київської області, необхідно враховувати 
правила предметної, територіальної та інстанційної підсудності, визначені 
статтями 18-20 КАС України.

Додатково повідомляємо таке. 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 

• * *  •  •• • і ••• розпорядників публічної інформації.
Вимогами пункту першого 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 застування Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» щодо 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 здійснені судочинства в



розумінні частини першої частини першої статті 13 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

Окрім того, Закон України «Про доступ до публічної інформації» не 
поширюється на правовідносини у сфері звернень громадян щодо надання 

•• ••• • юридичної консультації, проведення аналізу правових норм стосовно 
конкретних обставин, повідомлених запитувачем інформації, тощо, оскільки 
такі правовідносини регулюються спеціальним законом -  Законом України 
«Про безоплатну правову допомогу». Тобто, запитувана Вами інформація не 
належить до публічної в розумінні Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

А відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» безоплатна правова допомога передбачає надання правової 
інформації, надання консультацій і роз'яснень з правових питань, тощо.

У зв’язку з викладеним, роз’яснюємо, що Ви маєте право на безоплатну 
первинну правову допомогу, згідно з Конституцією України та Законом 
України «Про безоплатну правову допомогу».

Також роз’яснюємо, що відповідно до Конституції України (Розділ VIII) 
для надання професійної правової допомоги в України діє адвокатура, яка 
відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів 
правової допомоги на професійній основі.
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