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спеціалізовані суди, 

загал ьн і судн, 
спеціалізовані суди

оріальм і управління 
Д ерж авн о ї судової адм іністрації 
У країни

Донецький обласний благодійний 
фонд "УКРАЇНА-ГЕОРПЯ"

temokost@mail.ru

Про розгляд запиту 
ЦителаїивШЛ. Г. від 04.04.2016

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" надсилаємо за належністю запит Цителашвілі Л. Г. стосовно отримання 
інформації щодо нагородження та заохочення державними нагородами суддів України, як 
належним розпорядникам інформації.

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

Запитувача додатково інформуємо, що згідно зі статтею 1 Закону України "Про доступ 
до публічної інформації" публічна інформація — це. відображена та задокументована будь- 
якими засобами та иа будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством або знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до етап і 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ДСА України 
є органом у системі судової влади, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення 
діяльності органів судової влади в межах повноважень, установлених законом.

Таким чином, ДСА України не володіє відомостями щодо нагородження та заохочення 
державними нагородами суддів України, оскільки це не входить до її повноважень, 
визначених законодавством.

Територіальним управлінням ДСА України довести цей лист з додатком до відома 
місцевих загальних судів.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим, па першу —  другу адреси.

Заступник Голови

Парфеиюк (044) 277-76-12

О. Булка

mailto:inbox@court.gov.ua
mailto:temokost@mail.ru


Парфенюк Віта Анатоліївна

От: Леван Цителашвілі <tsitelashvili.levan@gmail.com>
Отправлено: 4 апреля 2016 г. 4:58
Кому: Київська міська рада; Апеляційний суд міста Києва; Державна судова

адміністрація України; Уповноважений Верховної Ради України з праз людини 
Тема: Запит ДОБФ «Україна-Георгія» №  315 від 04.04.2016
Вложения: ЗАПИТ ДОБФ "Україна-Георгія" № 315 від 04.04.2016.pdf

ТЕРМІНОВО

Відповідальній особі 
Київської міської ради 
Апеляційного суду міста Києва 
Державної судової адміністрація України

Київській міській голові

Уповноваженому ВР України з прав людини (для відома)

Донецький обласний благодійний фонд «Україна-Георгія» 
просп. Ленінський іо 6/ю , м. Донецьк, 83112

Прошу зареєструвати та надати інформацію (відповідь) на запит ДОБФ «Укрална- 
Георгія» №  315 від 04.04.2016 відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Д одається: запит ДОБФ «Україна-Георгія» №  315 від 04.04.2016.

З повагою, 

Президент Фонду
а -------- і —

04.04.2016 р.
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ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА-ГЕОРГІЯ»
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04.04.20Ібр . № 315

Розпорядник інформації:
Київський міський голову 
Київська міська рада 
Апеляційний суд міста Києва 
Державна судова адміністрація України

До відома:
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Відповідно до статей 1, 19, 34, 68 Конституції України, статей 2-7, 21, 27, 29 
Закону України «Про інформацію», статей 3-6, 10, 14, 19, 20, 22, 24 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», статті 10 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, прошу надати інформацію:

1. Чи оголошені Подяки Київського міського голови десяти суддям Апеляційного 
суду міста Києва за вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та 
активну громадську діяльність відповідно до Розпорядження Київського 
міського голови від 30.03.2016 № 242 та Порядку про Подяку Київського 
міського голови від 1 червня 2000 р. N 141/862 (в редакції рішення Київради 
від 24 лютого 2005 р. N 122/2698)? (Так або ні!)

2. Про назву/найменування суб'єкту, який вніс подання на ім’я Київського 
міського голови про оголошення Подяки десяти суддям Апеляційного суду 
міста Києва за вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та 
активну громадську діяльність [підприємство, установа, організація 
незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності, 
Громадська, благодійна чи інша організація)?

3. Чи вручені станом на 04.04.2016 р. Подяки, нагрудні знаки та іменні 
годйнникй Київського міського голови десяти суддям Апеляційного сулу 
Міста Києва відповідно до Розпорядження Київського міського голови від 
30.03.2016 № 242 та Порядку про Подяку Київського міського голови від 1 

червня 2000 р. N 141/862 (б редакції рішення Київради від 24 лютого 2005 р. N 

122/2698)? (Так або ні!)
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4. Про загальну суму грошових коштів (кошторис із зазначенням окремих сум) 
витрачених -з бюджету міста Києва на виготовлення та вручення десяти 
суддям Апеляційного суду міста Києва: 1) десяти Подяк Київського міського 
голови; 2) десяти нагрудних знаків; 3) десяти іменних годинників Київського 
міського голови?

5. (У разі вручення Подяк, нагрудних знаків та іменних годинників Київського 
міського голови десяти суддям Апеляційного суду міста Києва,) Чи повернуті 
станом на 04.04,2016 р. суддями Апеляційного суду міста Києва: 
Боголюбською Л.Б., Васильєвою МА, • Желепою О.В., Котулою Л.Г., 
Немировською О.В., Осіповою Л.О,, Павленко О.П., Ратніковою В.М., Рейнарт 
І.М, Тютюн Т.М- Київській міській голові Подяки, нагрудні знаки та іменні 
годинники ‘Київського міського голови за вагомі трудові здобутки, 
багаторічну сумлінну працю та активну громадську діяльність відповідно до 
частини сьомої статті 55 Закону України «Про судоустрій 1 статус суддів»?

6. Про кількість випадків нагородження державними нагородами, а також будь- 
якими'іншими нагородами, відзнаками, грамотами суд дів Апеляційного суду 
міста Києва після набрання чинності частини сьомої статті 55 Закону 
України «Про судоустрій 1 статус суддів» (із зазначенням випадків 
нагородження державними нагородами суддів лише за проявлену особисту 
мужність і героїзм в умовах, пов'язаних із ризиком для життя)?

7» Про кількість випадків нагородження державними нагородами, а також будь- 
якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами всіх суддів Сякі відповідно 
до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
призначені ми обрані суддями, займають штатну суддівську посаду в одному з 
судів України і здійснюють правосуддя на професійній основі) після 
набрання чинності частини сьомої статті 55 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» (із зазначенням випадків нагородження 
державними нагородами суддів лише за проявлену особисту мужність і 
герої&м в умовах, пов’язаних із ризиком для життя)?

♦

Прошу відповісти на цей запит по суті (по пуністах) відповідно до вимог 
Закону України «Про доступ до.публічної інформації», а відповідь надати в письмовій 
формі, оформлену належним чином у встановлений законом строк (до 09 квітня 
2016 р.).та надіслати їїкопію на електронну пошту (tsitelashvili.levan@gniail.com).

Звертаю увагу розпорядника інформації на те, що відповідно до частини 
п'ятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може 
бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними 
кодггами, про володіння, користування чи розпорядження державним, 
комунальним майном!
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У разі ненадання інформації на запит, не надання відповіді на запит, 
несвоєчасного надання інформації, безпідставної відмови у задоволенні запиту на 
інформацію, надання недостовірної, неточної або неповної інформації, 
необгрунтованого віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 
нездійснення реєстрації документів, Навмисного приховування або знищення 
інформації чи документів/ то керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 
212-3, 221, 254, пунктом 8-1 частиною першою статті 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення я звернусь до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини із заявою про порушення права на інформацію для 
притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»: «Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 
інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту».

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»: «Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація 
£іоже бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по 
суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації».

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»; «Розпорядник інформації* який не володіє запитуваною 
Інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути 
відомо, Хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленнямпро це запитувача».

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»: «Відповідальність за порушення законодавства про доступ до 
публічної інформації 'несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: ненадання 
відповіді на запит; ненадання інформації на запит; безпідставна відмова у 
задоволенні запиту на інформацію; неоприлюднення інформації відповідно до статті 

•15 -цього Закону; надали я або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 
інформації; несвоєчасне надання інформації; необгрунтоване віднесення інформації 
до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне 
Приховування або знищення інформаціїчи документів».

Відповідно до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення: «Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
а саме: необгрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 
ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна 
відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 
недостовірної інформації тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Відповідно до статті 254 Кодексу України про адміністративні
правопорушення -  про вчинення адміністративного правопорушення складається 

протокол уповноваженими на те посадовою особою.
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Відповідно до статей 170, 367 Кримінального Кодексу України передбачена 
кримінальна відповідальність за умисне перешкоджання законній діяльності 
громадських організацій або їх органів та невиконання або неналежне виконання 
службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, 
що завдало істбтної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян, державним чи. громадським інтересам або інтересам окремих 
Юридичних осіб.

З повагою, Президент Фонду 
Цителашвілі Леван Гівійович
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