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ісцеві господарські суди
А

Місцеві адміністративні суди

Про розгляд запиту
від 03.04.2017

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо як належному розпоряднику інформації 
запит стосовно фактичних видатків на оплату праці
працівників апаратів судів у січні -  березні 2017 року.

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

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

Заступник Голови О.Булка

Крикливенко (044) 277-76-12
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ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Державна судова адміністрація України

Прошу відповідно до статті 19 Закону України „Про доступ до публічної 
інформації'” надати інформацію:

- щодо фактичних видатків на оплату праці працівників апарату' 
місцевих адміністративних та господарських судів, включаючи видатки 
на премії та інші види заохочень чи винагород, у січні-березні 2017

- запитувану інформацію надати окремо щодо кожного з місцевих 
адміністративних та господарських судів з розбивкою по категоріях

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк у 
електронному вигляді на електронну адресу:

Цей запит подається на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» (далі -  Закон), у яких зафіксоване право 
звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання 
публічної інформації. Згідно з частиною 1 статті 20 Закону, розпорядник 
інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 
п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Відповідно до частин 4 і 5 
статті 22 Закону, відмова в задоволенні запиту на інформацію надається 
в письмовий формі із вказуванням мотивованої підстави відмови та 
порядку її оскарження.
Згідно ст. 19 Закону, запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної 
пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту' в письмовій формі.
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