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Запит на доступ до публічної інформації

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України “Про інформацію" кожен 
має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і 
законних інтересів.

Відповідно до частини 5 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації" не може 
бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, 
володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, утому 
числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, 
імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці 
кошти або майно.

Згідно частини 1 статті 6 Закону України "Про інформацію” обов'язком суб'єктів владних 
повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність 
і прийняті рішення.

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону України “Про інформацію” ніхто не може обмежувати 
права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, 
передбачених законом.

Зважаючи на вищенаведене, керуючись ст. 5, 6, 9, 13, 14, 20, 24 Закону України “Про доступ 
до публічної інформації’, ст. 5, 6, 7 Закону України “Про інформацію” прошу надати 
інформацію про те:

У кого з суддів Вашого суду закінчився 5-річний строк повноважень?
Скільки коштів виплачено кожному з цих суддів, за період перебування без 
повноважень та за якими кодами згідно Інструкції щодо застосування економічної 
класифікації видатків бюджету?

Нагадую, що згідно із частини 7 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” 
обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з 
обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідь прошу надіслати не порушуючи передбачений законом строк на електронну 
адресу: dmtr.bondar@gmail.com. У разі, якщо виникають будь які питання стосовно запиту 
прошу зв'язатися зі мною телефоном.
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