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Апеляційні суди  

М ісцеві суди
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Про розгляд запиту
від 20.11.2017

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" (далі — Закон) 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 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 й не задокументована будь-якими засобами чи 
на будь-яких носіях запитувана інформація, а також остання не створена в процесі 
виконання ДСА України повноважень, визначених статтею 152 Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів".

Додаток: на 2 арк. в електронному вигляді на перші -  другі адреси.

Заступник Г олови

Депутат (044) 277-76-12

JL Гізатуліна
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От: inbox@court.gov.ua
Отправлено: 20 ноября 2017 г. 12:03
Кому: ДСА Депутат Тетяна Павлівна
Тема: Я\Л/: Запит на отримання публічної інформації

From:
Sent: Monday, November 20, 2017 11:28 AM 
To: in box@ court.Q Q V .ua
Subject: Запит на отримання публічної інформації

Державна судова адміністрація України 

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5 

inhox@court.gov.ua

Поштова адреса:

Запит

На підставі статей 1, ІЗ, 19, 20 Закону України «Про доступ Д0“пуб»і4і1й^шф©рмащї»^да3,лі.шія-»І 
2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації, прошу надати 
наступну інформацію:

1) скільки помічників суддів працює у загальних, господарських й адміністративних судах Першої та 
апеляційної інстанцій;

2) скільки є вакантних посад помічників суддів у загальних, господарських й адміністративних судах 
першої та апеляційної інстанцій;

3) скільки помічників суддів мають стаж роботи на посаді помічника судді більше 3 років у 
загальних, господарських й адміністративних судах першої та апеляційної інстанцій.

Інформацію прошу надати у строк, встановлений Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» у електронній формі на адресу

Звертаю Вашу увагу, що неиадання запитуваної інформації є незаконним і має ознаки 
адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-3 КУпАп та буде оскаржене в 
порядку, передбаченому чинним законодавством.

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
О ТРИ М А Н О /ЕЛЕК ТРО Н Н О Ю  П О Ш Т О Ю

Осгшпший н а ______     __________ ар к .
Д о д ато к  « я .................................  ..........   ........арк.
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