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КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, тел.: /044/ 207-80-90, e-mail: inbox@adm.ko.court.gov.ua

17 травня 2016 р. №02-41/2922/16 Сопілці І.А.
На № б/н від 13.05.2016 sia_engineering@ ukr.net

На Ваш запит від 13/05/2016 щодо надання публічної інформації повідомляємо наступне.
Згідно з ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 10.05.2016 в адміністративній 

справі №810/1543/16 за позовом ПП "СІА ІНЖИНІРИНГ" до Головного інспектора будівельного 
нагляду інспекційного відділу №2 Управління контролю та нагляду за проведенням перевірок 
Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Мельниченко Богдана 
Миколайовича про визнання протиправним та скасування постанови, позовну заяву повернуто позивачеві 
у зв’язку з непідсудністю Київському окружному адміністративному суду даної справи.

Копію ухвали разом з позовною заявою й усіма доданими до неї матеріалами судом надіслано на 
Вашу, позивач, адресу, вказану у позовній заяві, 10.05.2016.

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.

Відповідно до вимог 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-” 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 ч. 1 ст. 13 Закону України “Про 
доступ до публічної інформації” .

У зв’язку з викладеним, роз’яснюємо, що у подальшому отримувати інформацію стосовно розгляду 
адміністративних справ Ви вправі у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 
України.

Заступник голови суду В.Р. Щ авінський

Виконавець: 
Лук’яненко Г.В. 
тел. 207-80-90
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