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КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
01133. м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел.:/044/ 207-80-80, ел.адреса: inbox@adm.ko.court.gov.ua

29.01.2018 вих. № 02-41/513/18 
На №б/н від 23.01.2018

Шановний

На Вашу заяву про надання інформації в адміністративній справі 
№810/2501/17 за позовом _ до Військової
частини польова пошта В4126, Міністерства оборони України про визнання 
протиправними дії, скасування наказу та зобов’язання вчинити певні дії 
повідомляємо, що відповідно до інформації, яка міститься в комп’ютерній 
програмі «Діловодство спеціалізованого суду» 27.11.2017 постановлено ухвалу, 
якою залишено позовну заяву без руху та встановлено строк для усунення 
недоліків позовної заяви не пізніше десяти днів з дня одержання даної ухвали.

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 1 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 №43 від 23.09.2011 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 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Розгляд суддями цивільних, 
господарських, кримінальних, адміністративних справ та справ про 
адміністративні правопорушення не відноситься до владних управлінських
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функцій, внаслідок чого суди не є розпорядниками інформації при здійсненні 
судочинства в розумінні частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

З огляду на викладене, надання роз’яснення 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 1 статті 254 Кодексу адміністративного 
судочинства України за заявою учасника справи, державного виконавця суд 
роз'яснює ухвалене ним судове рішення, яке набрало законної сили, не 
змінюючи змісту судового рішення, шляхом постановления ухвали.

З огляду на викладене, Ви вправі звернутися до Київського окружного 
адміністративного суду із заявою про роз’яснення судового рішення у порядку, 
визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таке 
рішення є для Вас незрозумілим.

Звертаємо також Вашу увагу, що обґрунтування судового рішення 
(ухвали від 27.11.2017 в адміністративній справі №810/2501/17) викладене 
безпосередньо у тексті цієї ухвали, з текстом якої Ви можете ознайомитись в 
Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71763791.

Крім того, копію даної ухвали 18.01.2018 направлено засобами поштового 
зв’язку ПАТ «Укрпошта» на адресу Рожкова В.О.: 21009, м. Вінниця, вул. 
Ширшова, 3, кв. 24 (копія поштового реєстру додається).

Додаток: за текстом на 3 арк.

Керівник апарату суду Т.В. Геліч

Вик.: Шушкевич С.О. 
тел. 207-80-90
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