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18.07.2016 № 02-41/3914/16 
вих.№ б/н від 13.07.2016

На запит щодо надання публічної інформації у адміністративній справі 
№810/5395/15 за позовом Фізичної особи-підприємця
до Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного 
управління ДФС у Київській області про визнання протиправним та скасування 
рішення повідомляємо наступне.

Згідно з постановою Київського окружного адміністративного суду від
24.03.2016 позовні вимоги Фізичної особи-підприємця 
задоволено.

Київським окружним адміністративним судом направлено в Єдиний 
державний реєстр судових рішень та надіслано сторонам у справі завірену 
копію постанови суду від 24.03.2016.

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.

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” що отримання інформації із відправлення 
правосуддя здійснюється виключно відповідно до процесуальних законів, 
Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про доступ до судових
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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 
подібну інформацію Ви, як сторона у справі можете у порядку, встановленому 
Кодексом адміністративного судочинства України.

Засту пник голови суду В.Р. Щавінський
/

Вик.: Лук’яиенко Г.В. 
тел. 207-80-91


