
Про розгляд запиту
, від 26.09.2016

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо, як належним розпорядникам інформації, 
запит для надання відповіді запитувачу в межах повноважень.

Про результати розгляду просимо повідомити автора запиту в 
установлений чинним законодавством строк.

Одночасно повідомляємо, що інформацію про штатну чисельність суддів 
запитувачу надано.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

Заступник Голови О. Булка

л.
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Державній судовій адміністрації 

вул. Липська, 18/5 

м. Київ, 01601

ви.ч. № 27 від 26.09.2016

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

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, просимо надати 

наступну інформацію:

І. Яка кількість суддів працює у місцевих загальних судах у наступних 

регіонах:

1. Вінницька обл.

2. Волинська обл.

3. Дніпропетровська обл.
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5. Ж итомирська обл.

6. Закарпатська обл.

7. Запорізька обл.

8. Івано-Франківська обл.

9. Київська обл.

10.Кіровоградська обл.

11 .Луганська обл.

12.Львівська обл.

13 .Миколаївська обл.

14. Одеська обл.

15.Полтавська обл.

16.Рівненська обл.

17.Сумська обл.

1 8.Тернопільська обл.

19.Харківська обл.

20.Херсонська обл.

21 .Хмельницька обл.

22 .Черкаська обл.

23.Чернівецька обл.

24.Чернігівська обл.

25.АРК

11. Кількість суддів із вказівкою на конкретний суд, що працюють у місцевих 

господарських та адміністративних судах.

Ш . Кількість суддів із вказівкою на конкретний суд, що працюють у 

Апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя. 

Апеляційних судах Автономної Республіки Крим, Апеляційних господарських 

судах, Апеляційних адміністративних судах.

Просимо відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» надати відповідь протягом п ’яти робочих днів з дня 

отримання запиту.



Відповідь просимо надати на електронну адресу:

26.09.2016

З повагою, 

("олова ПАП


