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Форма£лтектронного інформаційного запиту

на отримання публічної інформації

Фізична особа

П . І . Б .

Організація, об'єднання

П.І.Б. представника запитувача, посада

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, 
до якого Ви б хотіли отримати доступ

або:

Я б хотів отримати доступ до інформації У відповідності до вимог Закону України
про... (загальний опис інформації) «Про доступ до публічної інформації», 

прошу надати інформацію про періоди 
нездійснення правосуддя всіма суддями 
Київського окружного адміністративного 
суду окремо, які наразі включені до 
штату суду, у зв'язку з їх тимчасовою 
непрацездатністю, відпусткою, 
відрядженням або з інших причин, у 
період з 06 вересня 2010 року по день 
надання відповіді на даний запит. 
Звертаю увагу, що відповідно до вимог 
п. 5.17 Постанови Пленуму Вищого 
адміністративного суду України від 29 
вересня 2016 року № 10, зазначена 
інформація не є службовою, а тому 
доступ до неї не може бути обмежений з 
підстав її віднесення до категорії 
службової інформації. Наведене також 
підтверджується роз'ясненням 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини щодо віднесення 
публічної інформації до службової 
згідно із Законом «Про доступ до
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ектронного інформаційного запиту

Фізична особа

публічної інформації», опубліковані на 
веб-сайті Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
(http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page 
/informright/rozyasnennya- 
upovnovazhenogo.html). Крім того, 
відповідно до ч. 2 статті 5 Закону 
України «Про захист персональних 
даних», не є конфіденційною 
інформацією персональні дані, що 
стосуються здійснення особою, яка 
займає посаду, пов'язану з виконанням 
функцій держави або органів місцевого 
самоврядування, посадових або 
службових повноважень. Відповідно, 
інформація про перебування у відпустці, 
відрядженні чи на лікарняному суддів 
не може бути обмежена у доступі, 
оскільки свідчить про припинення 
розгляду відповідними суддями судових 
справ на період відпустки, відрядження 
чи лікарняного, а відтак відображає 
інформацію про виконання вказаними 
особами функцій держави щодо 
здійснення правосуддя Відповідь на 
запит прошу надати на адресу моєї 
електронної пошти, у строки, визначені 
статтею 20 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації».

Прошу надати відповідь Електронною поштою

Зворотня адреса (номер факсу, 
електронна пошта)

Контактний E-mail
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