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Про розгляд запиту
від 04.05.2017

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

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

Запитувача інформуємо, що згідно зі статтею 1 Закону України "Про доступ 
до публічної інформації" (далі — Закон) 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 яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених Законом.

У ДСА України не відображена та не задокументована будь-якими засобами 
чи на будь-яких носіях запитувана інформація, а також остання не створена в 
процесі виконання ДСА України повноважень, визначених Законом України 
"Про судоустрій і статус суддів".

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

В. о. Голови

Крихливенко (044) 277-76-12

О. Булка
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pogrebna@court.gov.ua 

От:
Отправлено:
Кому:
Тема:

Доброго дня!

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, 
прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Перелік усіх діючих суддів України з помічниками суддів, які за ними закріплені, Що перебувають на даний 
момент у штаті кожного окремого суду із зазначенням повного прізвища, імя, по-батькові судді та помічника, 
найменування суду - місця роботи.

.РОХАННЯ подати даний одним переліком - одним списком, документом.

З повагою,

4 мая 2017 г. 17:11
FOI requests at Державна судова адміністрація України 
Інформаційний запит - Перелік усіх діючих суддів України

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості 
громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей 
на них
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