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ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДСА України

вул. Липська, 18/5, м. Київ. 01601, тел. 277-76-86, факс 277-76-11, 
e-mail: inbox@ court.gov.ua, web: http://www.dsa.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26255795
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на № від

Апеляційні, апеляційні 
спеціалізовані суди

Територіальні управління 
Державної судової 
адміністрації України

Громадська організація 
"Український конгрес 
інвалідів"

вул. Сабурова, 16-А, м. Київ, 02232 

corsiy@ ukr.net

Про розгляд запиту 
1 0  "Український конгрес інвалідів" 
від 02.12.2016

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо як належним розпорядникам інформації 
запити громадської організації "Український конгрес інвалідів".

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

Одночасно запитувачу надаємо наявну в ДСА України інформацію щодо 
штатної і фактичної чисельності судів, інших органів та установ у системі 
правосуддя та копії штатних розписів ДСА України за 2014 рік —  2016 роки.

Також інформуємо, що штатні розписи територіальних управлінь ДСА 
України, апеляційних, апеляційних спеціалізованих судів, які були надіслані до 
ДСА України протягом 2014 -  2016 років, після їх затвердження Головою 
Державної судової адміністрації України були повернуті до відповідних 
територіальних управлінь і судів.

Крім того, надаємо наявну в ДСА України інформацію щодо нерухомого 
майна, яке використовувалося ДСА України, органами та установами системи 
правосуддя у 2014 -  2016 роках (без урахування нерухомого майна судів 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ДП "Санаторно-курортний
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лікувальний центр "Феміда", а також судів Донецької та Луганської областей, 
що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території).

Стосовно інших питань Ваш запит було надіслано за належністю до 
належних розпорядників інформації, про що Вас повідомлено в установленому 
порядку.

Додатки: 1. Запит ГО "Український конгрес інвалідів" на 2 арк. в 1 прим, на 
першу та другу адреси;
2. Інформація запитувачу в електронному вигляді на адресу 
corsiy@ ukr.net.

Заступник Голови Державної 
судової адміністрації України О. Булка

Ларфенюк (044) 277-76-12
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ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Конституційний Суд України

Виший адміністративний суд 
України

Виший господарський суд 
України

Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ

Державна судова адміністрація 
України

Управління кадрової роботи

01043, м. Київ, вул. П. О рлика, 4 
тел. 253-98-31

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» направляємо копію запиту ГО «Український конгрес 

інвалідів» стосовно надання інформації про кадрову політику судової гілки 

влади за 2014-2016 роки для розгляду.

Також інформуємо, що запитувану інформацію щодо Верховного Суду 

України надано.

Додаток: на 1 арк.

Заступник
начальника управління



ська орган і зац ія  «Український конгрес інвалідівг

.уАЇНС. експериментальний 
,егіТР персональної освіти та
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

« С Л А В І  Я»
Адреса; С абурова, 16-А, К и їв , 02232 У К РА ЇН А Конт.тел.: +8 067 7162896 Е-таі1: cor5iv@ukr.net

№ 360/1116 від 18 листопада 2016р.

ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

З А П И Т

Напередодні М іжнародного дня інвалідів наші інститути громадянського суспільства, 
створені громадянами України з інвалідністю, які с учасниками Всеукраїнського суспільного р ' "у  
«Моя Українська земля і люди на ній», вивчають і аналізую ть стан дотримання органами в;, і 
міжнародного права та Конвенції ООН про права інвалідів.

Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» просимо протягом 5 днів 
надати ксерокопії документів, або їхні електронні версії з наступних питань і надати детальну 
інформацію про кадрову політику судової гілки влади з усіма її  структурними підрозділами 
разом з адміністративним та обслуговуючим апаратами за 2014, 2015, 2016 роки, а саме: 

штатні розписи;
- скласти по кожній юридичній особі судової гілки влади звітні таблиці: назва юридичної 

особи; інформація про використання нерухомості (адреса будівлі, належність до державного "и 
комунального майна,.-загальна площа,..реквізити дозвільного-документу, розмір, джерело і форйа 
оплати); загальна кількість працівників, з них суддів, керівників, інших працівників, 
обслуговуючого персоналу, ті, що мають робочі посадкові м ісця, та ті, що не мають посадкових 
робочих місць (водії, двірники, прибиральниці тощо); з них інвалідів, у тому числі на керівних 
посадах;

скласти по цих же ю ридичних особах звітні таблиці: назва ю ридичної особи, загальна 
кількість працівників; з них суддів, керівників, інших працівників, обслуговую чого персоналу; по 
кожній графі вказати: з них учасників війни та АТО, інвалідів АТО, війни та прирівняних до них 
осіб, інвалідів інших категорій, чорнобильців та осіб, що мають багатодітні с ім ’ї.
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'й  343/0/55-16 від 21.11 2016
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