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Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо за належністю запит па отримання 
публічної інформації Всеукраїнської громадської організації інвалідів 
"Правозахисна спілка інвалідів" від 17 травня 2016 року .№> 12-05/16 
щодо надання інформації про облаштування приміщень місцевих та 
апеляційних судів загальної юрисдикції інформаційно-платіжними програмно- 
технічними комплексами самообслуговування.

Про наслідки розгляду просимо повідомити автора в установлений 
чинним законодавством строк.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим, на першу та другу адреси.

В. о, Голови
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«17» травня 2016 р. Голові
вих. № 12-05/І 6 Державної судової адміністрації України

20 травня 2015 року прийнятий Указ Президента України «Про Стратегію 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 
роки» № 276/2015. Основною метою У кіпу Президента України с визначення пріоритетів 
реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля 
практичної реалізації принципу верховенства права та забезпечення функціонування судової 
влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а 
також європейським цінностям та стандартам захис ту прав людини.

На виконання Указу Президента України Радою суддів України 05 червня 2015 року 
було одноголосно прийнято Рішення № 54. яким схвалено Програму Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» «Право на справедливий 
суд осіб з обмеженими можливостями» (надалі - Програма).

Програма, відповідно до Напряму І. передбачає облаипування приміщень судів 
інформаційноі-платіжними програмно-технічними комплексами самообслуговування (надалі 
- ІПТКС) з метою покращення доступу до правосуддя, забезпечення рівних прав для всіх 
категорій громадян та інтеграції сучасних інформаційних технологій в роботу судів, а також 
для сплати громадянами безпосередньо в приміщеннях судів судового збору та 
адміністративних стягнень за вчиненні адміністративні правопорушення.

На виконання Програми, Всеукраїнською громадською організацією інвалідів 
«Правозахисна спілка інвалідів» (надалі -■ Організація) та Державною судовою 
адміністрацією України укладено договір № 8-15 від 05 серпня 2015 року про 
співробітництво та виконання Програми.

10 травня 2015 року Всеукраїнська громадська організації інвалідів «Правозахисна 
спілка інвалідів» отримала лист від Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Харківській області від 05 травня 2016 року вих. .N1' 06-15/1520/16, в 
якому повідомлено про укладання Територіальним управлінням Державної судової 
адміністрації України в Харківській області договору із заінтересованою особою щодо 
забезпечення приміщень судів ПТГКС.

Холодшоку Зсновію Васильовичу
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5
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В зв’язку з укладанням Територіальним управлінням Державної судової адміністрації 
України в Харківській області договору із заінтересованого особою, просимо Вас надати 
наступну інформацію:

!. З якою заінтересованою особою укладено договір про облаштування судів
Харківської області?

2 . Які ще Територіальні управління Державної судової адміністрації України 
уклали угоди із зацікавленими особами на облаштування ІПТКС приміщень судів? З якими 
зацікавленими особами укладено договори на облаштування ІПТКС?

3. Якщо інші Територіальні управління Державної судової адміністрації України 
уклали угоди із зацікавленими особами надати найменування таких осіб та умови 
розміщення ІПТКС (сплатна, безоплатна форма)?

4. Скільки платіжних терміналів вже встановлено із заінтересованим особами та в 
яких судах (найменування та місцезнаходження)?

5. Скільки, планується встановити загалом ІПТКС за укладеними договорами із 
заінтересованими особами?

6. Через які банківські (фінансові) установи обслуговуються ІПТКС?
7. Чи проводився конкурс на обрання заінтересованих осіб на встановлення 

ІГІТКС?
8. На яких умовах розмішуються ІПТКС в приміщеннях судів (сплатна, 

безоплатна форма)?
9. Чи сплачують заінтересовані особи плату за спожиту електроенергію?
10. Чи сплачують заінтересовані особи плату за їнтернет?
1!. Чи адаптовані ці термінали для обслуговування осіб з обмеженими

можливостями?
12. Чи відповідають ІПТКС, які розміщуються за укладеними договорами із

заінтересованими особами в приміщеннях судів Наказу Державної судової адміністрації 
України від 18 листопада 2015 року № 1.98?

Відповідь на запит просимо надати 
до публічної інформації».

строки Законом України «Про доступ

З поваг ою 
Голова
ВГОІ “Правозахиеиа спілка

Виконавець: Юлія Тимчук 
Тел.: 044 223-46-48 
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