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й Суд України

Гт спеціалізований суд України 
розгляду цивільних і кримінальних 

справ

Вищий адміністративний суд 
України

Вищий господарський суд України

Апеляційні суди областей, 
апеляційний суд міста Києва

Апеляційні адміністративні суди

Апеляційні господарські суди

Місцеві загальні суди

Громадська організація 
"Товариство захисту людей"

Про розгляд запишу 
ГО "Товариство захисту лю дей” 
від 16.03.2016

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо за належністю запит громадської організації 
"Товариство захисту людей" стосовно отримання інформації щодо діючих 
суддів України та їх помічників, як належним розпорядникам інформації.

Про результати розгляду просимо поінформувати запитувача у 
визначений чинним законодавством строк.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим, на першу -  восьму адреси.

Заступник Г олови І
у О. Б у л ка

http://w4vw.dsa.cou1l.gov.ua


Парфенкж Віта Анатоліївна

КОНТРОЛЬ
Термін

Отправлено:

Кому:
Тема:

От: =?UTF-8?B?0JPQniBc?=ToBapncrBO захисту людей\"" <foi+request-9899-6646elf0 
@dostup.pravda.com.ua>

16 марта 2016 г. 13:19
FOI requests at Державна судова адміністрація України 
Інформаційний запит - Судді України

Доброго дня!

На підставі статей 1,13,19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації'» від 13 січня 2011 року, які 

надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, 

прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Перелік усіх діючих суддів України з помічниками суддів, які за ними закріплені, що перебувають на даний 
моменту штаті кожного окремого суду із зазначенням повного прізвища, імя, по-батькові судді та помічника, 

найменування суду - місця роботи.

Інформацію просимо надати єдиним документом станом на момент надання відповіді у форматі Word або 

Excel.

На жаль дана інформація не міститься на сайті судової влади у актуальному вигляді.

З повагою,

ГО "Товариство захисту людей"

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на адресу foi+reouest-9899- 

6646elf0(5>dostup. pravda.com.ua

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості 
громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей 

на них
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