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-Mofw
Апеляційні суди

Місцеві суди

Про розгляд запиту 
від 15.05.2017

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" надсилаємо як належним розпорядникам інформації 
запит щодо надання суддям службового житла у 2013 -  2017 роках.

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

Одночасно запитувача інформуємо, що згідно з частиною першою 
статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ДСА України є 
державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та 
фінансове забезпечення діяльності органів судової влади в межах повноважень, 
установлених законом.

До повноважень ДСА України, визначених Законом України
"Про судоустрій і статус суддів", не віднесено питання ведення обліку даних 
про суддів, які отримали службове житло.

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

Заступник Голови О. Булка

Крикливенко (044) 277-76-12

mailto:inbox@court.gov.ua
http://www.dsa.court.gov.ua


і Г е р ,, &
pogrebna@court.gov.ua

От:
Отправлено:
Кому:
Тема:

15 мая 2017 r. 12:00
FOI requests at Державна судова адміністрація України 
Інформаційний запит - Стосовно службового житла

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):

Інформацію стосовно службових квартир наданих суддям в Україні за період з 2013 р по 2017 р. включно, а 
саме дані щодо судді, який отримав житло, площа та місцерозтащування наданого житла.

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

З повагою,
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