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Щодо надання публічної інформації

Шановний

На Ваш запит щодо отримання публічної інформації у справі №2а- 
5966/12/1070 за позовом Приватного підприємства «Каменяр» (далі -  позивач) 
до Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції Київської області 
ДПС України (далі -  відповідач) про визнання протиправним та скасування 
податкового повідомлення-рішення №2602/0000802230 від 09.11.2012 
повідомляємо наступне.

Згідно з даними комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого 
суду» (далі -  КП «ДСС») адміністративна справа №2а-5966/12/1070 перебувала 
у провадженні Київського окружного адміністративного суду (далі -  КОАС).

Відповідно до постанови від 12.03.2013 КОАС, залишеної без змін згідно 
з ухвалою від 10.07.2014 Київського апеляційного адміністративного суду (далі 
-  КААС), у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

02.03.2015 від позивача надійшла заява про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами.

03.03.2015 постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження з 
перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

Разом з тим, 11.03.2015 позивач повторно звернувся до суду з тією самою 
заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

12.03.2015 постановлено ухвалу про повернення заяви про перегляд 
справи за нововиявленими обставинами.

Окрім того, повідомляємо, що станом на 12.12.2017 адміністративна 
справа №2а-5966/12/1070 перебуває у Відділі документального забезпечення і 
контролю (канцелярія).

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, в 
редакції чинній на даний час, особи які беруть участь у справі, вправі 
ознайомитись з матеріалами справи у приміщенні Київського окружного
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адміністративного суду, протягом робочого часу суду, подавши відповідну 
письмову заяву.

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 п. 1 ч. 1 ст. 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 ч. 1 ст. 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.

Керівник апарату суду Т.В. Геліч
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