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19.10.2017 вих. № 02-41/3723/17 
На № б /н  від 11.10.2017

На запит про надання публічної інформації повідомляємо, що апеляційна 
скарга на постанову від 12.09.2017 разом з адміністративною справою 
№810/2116/17 за позовом до Київської митниці
ДФС про стягнення коштів 19.10.2017 за вих. № 01-15/3714/17 надіслані до 
Київського апеляційного адміністративного суду.

Додатково повідомляємо таке. Згідно з приписами статті 188 Кодексу 
адміністративного судочинства України суд першої інстанції через три дні 
після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає її разом зі 
справою до адміністративного суду апеляційної інстанції. Апеляційні скарги, 
що надійшли після направлення справи до адміністративного суду апеляційної 
інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до 
адміністративного суду апеляційної інстанції.

Відповідно до частини другої статті 186 Кодексу адміністративного 
судочинства України апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції 
подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування 
судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у 
письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з 
дня отримання копії постанови.

Згідно з приписами частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного 
судочинства України у виняткових випадках залежно від складності справи 
складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш 
як п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, однак суд повинен проголосити 
у тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, вступну та 
резолютивну частини постанови.

Відповідно до інформації комп’ютерної програми «Діловодство 
спеціалізованого суду» (далі по тексту -  КП «ДСС») у судовому засіданні 
12.09.2017 було проголошено вступну та резолютивні частини постанови від
12.09.2017. Повний текст постанови виготовлений 18.09.2017. Копії повного 
тексту постанови відповідно до даних КП «ДСС» надіслані сторонам
18.09.2017.

і

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


Працівник апарату суду Петрищенко І.В., відповідальна за надіслання до 
суду апеляційних скарг зі справами, які перебували у провадженні судді 
Панової Г.В., пояснила, що у матеріалах адміністративної справи № 
810/2116/17 були відсутні відомості про одержання повного тексту постанови 
сторонами у справі. Також у комп’ютерній програмі «Діловодство 
спеціалізованого суду» були відсутні відомості стосовно реєстрації поштових 
повідомлень про вручення копій вказаної постанови сторонам у справі. Тобто, 
строки надіслання апеляційної скарги, які обчислюються з моменту одержання 
копій постанови сторонами, не пропущені.

Отже, враховуючи, що у суду були відсутні відомості про одержання 
сторонами у даній адміністративній справі копії постанови, судом не було 
порушено приписи Кодексу адміністративного судочинства України в частині 
надіслання на розгляд Київського апеляційного адміністративного суду 
апеляційної скарги.

Також роз’яснюємо, 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 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 України щодо застування 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 сторони у справі вправі 
у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
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Керівник апарату суду Т.В. Геліч


