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Шановний

На Вашу заяву стосовно видачі копії постанови Київського окружного 
адміністративного суду від 16.12.2010 в адміністративній справі 
№2а-9790/10/1070 повідомляємо наступне.

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 від 23.09.2011 №43 щодо 
застування Закону України «Про доступ до публічної інформації» що 
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».

З огляду на викладене, надання інформації стосовно розгляду 
адміністративних справ, видача копій судових рішень у справах здійснюється у 
порядку визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, а не у 
порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу адміністративного 
судочинства України будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на 
доступ до судових рішень у порядку встановленому Законом.
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Згідно з Законом України «Про доступ до судових рішень» з текстом 
судового рішення, ухваленого у даній справі, Ви можете ознайомитись у 
Єдиному державному реєстрі судових рішень за адресою 
http://reyestr.court.gov.ua/.

Крім того, відповідно до статті 9 Закону України «Про доступ до судових 
рішень» особа, яка не брала участі у справі, якщо судове рішення 
безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, може 
звернутися до апарату суду з письмовою заявою про виготовлення копії 
судового рішення. У заяві повинна міститися обґрунтована інформація, чому 
вона не змогла ознайомитися із судовим рішенням у Єдиному державному 
реєстрі судових рішень, а також чому вважає, що судове рішення 
безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків.

Таким чином, для отримання копії рішення в адміністративній справі 
№2а-9790/10/1070 Вам, як особі, яка не брала участь у розгляді справи, 
необхідно звернутися до канцелярії Київського окружного адміністративного 
суду з відповідною письмовою заявою про виготовлення копії судового 
рішення у даній справі, в якій міститься обґрунтована інформація, чому Ви не 
змогли ознайомитися із судовим рішенням у Єдиному державному реєстрі 
судових рішень, а також чому судове рішення безпосередньо стосується Ваших 
прав, свобод, інтересів чи обов’язків.
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