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

«12»грудня 2016 року №  02-41/5915/16 Громадська організація
н а№ ^60 /1116 від 18.11.2016 року “Український конгрес

інвалідів»
вул. Сабурова, 16-А,
м. Київ
02232

На Ваш запит про надання публічної інформації стосовно суддів та
працівників апарату Київського окружного адміністративного суду, який
надійшов на адресу суду з Державної судової адміністрації України 8 грудня 
2016 року повідомляємо, що на підставі частини четвертої статті 20 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» строк розгляду вказаного запиту 
судом продовжено до 6 січня 2017 року, у зв’язку з тим, що запит потребує 
пошуку інформації серед значної кількості даних.

Керівник апарату 
Київського окружного 
адміністративного суду Т.В.Геліч

Тимошенко С.В. 
тел. 207-80-60
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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

<ь?¥» t'4L 2016 року № 02-41 І$/£6Ї\ 6 Громадська організація
на№ 360/1Т і6 від 18.11.2016 року “Український конгрес

інвалідів»
вул. Сабурова, 16-А, 
м. Київ
02232

На Ваш запит про надання публічної інформації стосовно суддів та 
працівників апарату Київського окружного адміністративного суду, який 
надійшов на адресу суду з Державної судової адміністрації України 8 грудня 
2016 року та строк розгляду якого був продовжений судом до 6 січня 2017 року, 
відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», повідомляємо наступне:

назва юридичної особи Київський окружний адміністративний суд
інформація про використання 
нерухомості

оренда оренда

належність до державного чи 
комунального майна

державна власність державна власність

адреса будівлі м. Київ-01133, бульвар 
Лесі Українки, 26 літ. 

А

м. Київ-01133, бульвар 
Лесі Українки, 26 літ. Б

загальна площа 472,5 кв.м. 1315,2 кв.м.
реквізити дозвільного 
документу

Договір оренди від 
26.08.2011 № 5936 

укладений між 
Київським окружним 

адміністративним 
судом та Регіональним 

відділенням Фонду 
державного майна 

України по м. Києву

Договір оренди від 
11.11.214 № 548-14 між 
Київським окружним 

адміністративним 
судом та Публічним 

акціонерним 
товариством 

«Український 
зональний науково- 

дослідний і проектний 
інститут по цивільному 

будівництву» - ПАТ 
«КиївЗНДІЕП»

mailto:inbox@adm.ko.court.gov.ua


розмір 1 грн. 20 коп 1 грн. 00 коп
джерело і форма оплати кошти державного 

бюджету, безготівкова 
форма

кошти державного 
бюджету, безготівкова 

форма
Кількість працівників у 2014 році

штатна фактична
голова суду 1 1
заступник голови суду 2 2

- судді 21 20 -1 учасник бойових дій
керівник апарату 1 1
заступник керівника апарату 1 1
державні службовці 77 70
службовці 3 3
робітники 2 1
Всього: 108 99

Кількість працівників у 2015 році
штатна фактична

голова суду 1 1
заступник голови суду 2 1

- судді 21 21 -1 учасник бойових дій
керівник апарату 1 1
заступник керівника апарату 2 2
державні службовці 81 67 - 1 особа з інвалідністю
службовці 3 3
робітники 2 1
Всього: 113 97

Кількість працівників у 2016 році
штатна фактична

голова суду 1 1
заступник голови суду 1 1

- судді 22 22 -1 учасник бойових дій
керівник апарату 1 1
заступник керівника апарату 2 2

державні службовці 55 4 4 - 1 особа з інвалідністю
- 1 учасник АТО

службовці 3 3
працівники патронатної 
служби

26 18 - 1 особа з інвалідністю

робітники 2 1
Всього: 113 93

Керівник апарату 
Київського окружного 
адміністративного суду Т.В. Геліч


