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ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

На підставі частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» та частини четвертої статті 19 та статті 149 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» надсилаємо за належністю 
для розгляду в частині питань, що належать до компетенції Державної судової 
адміністрації України, запит Бондара Д.В. від 14 червня 2016 року.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109, тел. 044 233-63-76
від

Державна судова адміністрація 
України

Керівник секретаріату О.П Пономаренко

Вик. Руди і к 0 .0 . 
(044) 233 63 76



Д Е Р Ж А В Н А  СУ Д О В А  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я  УК Р АЇ НИ
ДСА України

вул. Лигіська, 18/5, м. Київ, 0!601, тел. 277-76-86. факс 277-76-11, 
e-mail: inbox@court.govдіа, web: htl;p:/A\ ww dsa.court.göv.ua. код ЄД Й Ю У  26253795
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Бондар Д. В.

dintr,bondaröSem ai I .com

Про розгляд запитів Кондора Д. В. 
від 14.06.2016 та 22.06.2016

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо запити Бондара Д. В., один з яких надійшов 
від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, як належному розпоряднику 
інформації.

Запитувача одночасно інформуємо, що відповідно до статті 1 Закону 
України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація —  це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на 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.

Враховуючи, що виплата суддівської винагороди здійснюється 
розпорядниками коштів нижчого рівня. ДСА України не володіє запитуваною 
Вами інформацією.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим, на першу та другу адреси.

Заступник Голови О . Б у л к а

Крнклийенко (044) 277-76-І2
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Тема; Запит щодо суддів без повноважень 
Or: Dima Bondar <clmir.bondar@gmail.com>
Дата: 14.06.2016 13:49
Кому: Гогусь Тамара Миколаївна <pub.HcJnfo@ykksu.gov.ua>

Бондара Дмитра Вячеславовича 
журналіста

інформаційно-аналітичного порталу 
«Четверта влада» (4vtada,corn) 

тел : 097-653-23-55: 093-935-68-68 
e-mail: ат<пЬоМаг@йВ-19Жсо.т

Запит нз доступ до публічної інформації

На підставі ст 34 Конституції України та ст 5 Закону України ‘ Про інформацію” кожен має право на 
інформацію що передбачає можливість аазьнопб одержання використання, поширення, зберігання та захисту 
інформації необхідно:' для реалазці. своїх прав, свобод:! законни- інтересів

Згідно ст 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації доступ до інформації забезпечується шляхом 
надання інформації за запитами на інформацію при цьому згідно ст 19 цього ж закону запитувач має право 
звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця 
інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно частини 1 статті 6 Закону /країн/ Про інформацію” обов'язком суб'єктів владних повноважень
інформувати трсшдеькісп. та засоби масової 'інформації про с зо ю діяльність і прийняті рішення.

Відповідно до. частини2 статті.,7 Закону України ‘Про інформацію' ніхто на може обмежувати права 
особи у виборі форм і джерел одержані-:« інформацію за винятком випадків передбачених законом.

Згідно частини 7 статті 6 Закону України “Про доступ до публічне інформації’" обмеженню доступу 
підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для 
.ознайомлення надається інформація доступ до якоі необмежений.

Згідно із оті 2с‘ ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу-! 'а Україні ■■> журналіст має право на 
безкоштовне задоволення запит/ щрдо доступу ДО Офіційний документів

Згідно із п«; ст 2 ■ .ЗУ >.<Про доступ до публічно ‘. інформації» і.ои над. і їні особ- нформації про себе та 
.інформації, up становить суспільний інтерес плата за копіювання та друк не стягується.

Суслі.пьний інтерес (визначений статтею 23 ЗУ -Про ' фог і- риіі м-. g о крема передбачав, що предметом 
суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить пре можливість порушення прав людини, введення 
громадськості е оману, шкідливі екологічні тз інші нерп«»* масг дки діяльності (бездіяльності) фізичних або 
юридичних есїб тоцр

Також зазначу, шр зіідн-о ст, 20 /кражи Тірс доступ до пу§г>чної інформації", розпорядник інформації
має надати відповідь на saw.' на імфор?,ііачїю не пізніше пй т и  іїх д н ів  з  дня отримання запиту. Нагадуємо. 
Щр згідно із статтею 2-і 2-3 Кодексу України про адміністративні появопорушення {Стаття 212-3 Порушення
права на інформацію та-прайз не зйернрцня

Порушений Закону України Про досі'уп-до публічної інформації'' а саме необгрунтоване віднесення 
інформації-де інформації з обмеженим доступом, ненаданнк йідпоащ »а-запит на інформацію, ненадання 
інформації непргзомірн* з:дмова е наданні інформацї нзсьоєчасиа або и п  виє надання інформації, 
надання недостовірної («формації 7гне за собою накладеная штрафу на посадових осіб від двадцяте п'яти 
(425 грн.; до п’ятдесяти (860 гой і неозодатязауеаних мінімум-а доходів громаД&к

О б м й ж е н ч ?  сстУ^;.г: . г  ;- . :. . , г іріЛЗІі З ! ОМЄЖЄНИМ ДОСТУПОМ, ЯКЩО ЦЄ
прямо заборонено законом - тягне за я.боїс -шкладе^ня ст:»зоу•••. посадсаих осіб від шіс 
до вісімдесяти^^ЗЙіГірн.ї неопсідатювувзиих мінімуміS ДОХОДІВ громад«-»
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Зааи'т щодо судді» аодшіЬішкень
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Скіпьч« суддів зараз працюють у судах України не маини повноважень у зв’язку із закінченням 
бфічйЬго строчу поановй-адиь? Прошу вас. у відповіді н-з задвт надати прізвища усіх суддів, в кого 
здкінчийШ 8-річийЙ слр©* повноважень., із вказанням назви суд’-- де еон* працюють та зазначити
дату, кош  ”ій кі>ічйлйс:ь гюйноважеинй. . : 1

Прошу також надати інформацію, загальну кількість суддів які працюють в судовій системі України.

Крім цього прошу надати інформацію, про те, скільки кпштіайу.по витрачено на заробітну плату та 
будь-які і н ш і  виплати суддям, протягом періоду їхнього герайукгин?» без повноважень.

Відповідь прошу .мадіс;г<ати не порушу«?«: передбачений ■' •.'••{.<>;:Щ  електронну 
адресу Жі- Ура:-;;, йл і̂о виникаю- =:.;х;..-.><; тгпгпак-у. стосовно запиту прошу
з е ’я з з г й с я  т е п б ф ' і й о м

и  череня 20 ■$ соху

■і н о за р о к , Дмитро Бондар
:г іс •'?.• ” У і  б і --и-і :.:■■■ ке а х‘ї ;;ц.о ч /с і •. гських розслідувань"

.ГЄ.П. (097 і. 65,3 23 55

14.Q6.2016 14:0.7 Г 1 Сі 
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От:
Отправлено:
Кому:
Тема:

inbox@court.gov.ua
23 июня 2016 г. 9:42
ДСА Лук'янова Ольга Дмитрівна
Р\Л/: Запит щодо суддів без повноважень

From: bld-i0ost@orriail.com Гmaiito:b lc’nposti&amail.coml On Behaif O f Dima Bondar 
Sent: Wednesday,. June 22, 2016 8:57 PM 
To: [nbQx@court.aov-.ua
Subject: Запит щодо суддів без повноважень

Ббйдара-Дмитра В'ячеслав6'вй.ча 
журналіста

інформаційно-аналітичного порталу 
«Четверта влада» (4viada.com) 

тел.: 097-653-23-55, 093-935«68-68 
e-mail:

Запит на доступ до публічної інформації

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

Відповідно до частини 5 етапі 6 Закону України “Про доступ до пубиічиої інформації" не може бути обмежено 
доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 
розпорядження державним, комунальним майном, у тому 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 ко може обмеж/вати права особи у 
виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків. пйрйМбачвки*яаконс-м

Зважаючи на зищенаведене, керуючись ст. 5. 5. 9,-13,14. 20.24 України "Про доступ до публічної
інформації”, ст. 5, 6, 7 Закону України “Про інформацію” прошу надати інформацію про те:

Скільки коштів виплачено суддям, в яких закінчився S-річний період повноважень, 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 нз-електронну
адресу: d mtr. bondar@a triai I. com. У разі, якщо виникають б>д> я:« п«та;-.і;л стосовно запиту прошу зв'язатися *і
мною телефоном(с>9-?) £53- ІЬ  -55~_

22 червня 2016 року - •
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