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Голові Правління ЗОГО 
«Народний захист» 
Заболотній Н.О.

гаЬоІ-гаЬоЩ  rnail.ru

від 03.08.2016 року за Вих. № 01-22/3-17/153/2016. 

На запит від 27.07.2016 року.

Ваше звернення у формі запиту про отримання публічної інформації від 27.07.2016 року (в‘ 
порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»), який надійшов до суду 
електронною поштою (вх. ЕП-596/16-Вх. від 28.07.2016 року), Ленінським районним судом м. 
Запоріжжя уважно розглянуто.

По результатам розгляду Вашого запиту повідомляю наступне.

1. Щодо копій майнових декларацій всіх суддів Ленінського районного суду м. 
Запоріжжя за 2011-2015 роки.

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Законом 
України "Про інформацію".

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 цим Законом.

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» визначено, що кожен має право на 
інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, 
зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Частиною 2 статті 20 Закону України «Про інформацію» будь-яка інформація визнається 
відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії 
корупції" відомості щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії та 
номера паспорту громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження



декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не 
підлягають, відповідно, копії декларацій містять конфіденційну інформацію про фізичну особу та 
її персональні дані, внаслідок чого відсутні підстави для надання копій декларацій.

На підставі ч. З ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» - персональні дані, 
зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 
оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і 
протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, 
визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

У відповідності до частини 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, має бути надана для 
ознайомлення відомості, доступ до яких необмежений, тобто з виключенням з документу 
персональних даних, а заявник згідно його інформаційного запиту вимагає надання саме 
електронних копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
суддів, тобто заявник просить надати не інформацію для ознайомлення, а саме копії декларацій.

У відповідності до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах 
областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки 
Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 173, копія 
документа повинна відповідати оригіналу. Таким чином, виключення з копії декларацій про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суддів персональних даних, потягло 
б за собою невідповідність копії оригіналу і є порушенням зазначеної вище Інструкції.

2. Щодо надіслання копій автобіографічних довідок всіх суддів Ленінського 
районного суду м. Запоріжжя.

Згідно із частинами першою та другою статті 32 Конституції України ніхто не може 
зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 
України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Згідно із частиною другою статті 
14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди 
суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених 
законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 
прав людини.

На підставі ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення 
персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою 
суб'єкта персональних даних. Згідно з ч. 2 зазначеної статті - поширення персональних даних без 
згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, 
визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини.

Автобіографічні довідки суддів містять персональні дані не лише саме суддів, а і членів їх 
родини, тому відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних», зазначена 
інформація є інформацією з обмеженим доступом, як визначається ст. 6 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

У відповідності до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах 
областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки 
Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 173, копія 
документа повинна відповідати оригіналу. Таким чином, виключення з копії автобіографічної 
довідки персональних даних, потягло б за собою невідповідність копії оригіналу і є порушенням 
зазначеної вище Інструкції.

3. Навантаження на кожного суддю Ленінського районного суду м. Запоріжжя 
(кількість справ) в 2013 році, 2014 році, 2015 році.



Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та 
матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2013 року, тобто за період з
01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

№

Суддя

Усього

Розглянуто Залишок станом 
на 01.01.2014 

року.

Надійшло 3 них 
залишок 

на
01.01.2013

року.
1. Савченко Г.В. 600 29 581 19
2. Дубина Л.А. 1130 73 1100 зо
3. Дюженко Л.А. 1167 68 1058 109
4. Лисенко Л.І. 1028 91 951 77
5. Лихосенко М.О. 1318 147 1101 217
6. Козлова Н.Ю. 1263 62 1193 70
7. Махіборода Н.О. 1125 96 1037 88
8. Нікітенко Н.П. 1318 59 1237 81
9. Мусієнко Н.М. 893 92 811 82
10. Баруліна Т.Є. 1051 81 984 67
11. Турбіна Т.Ф. 1281 140 1143 138
12. Колесник С.Г. 996 73 951 45

Усього: 13170 1011 12147 1023

Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та 
матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2014 року, тобто за період з
01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

№

Суддя

Усього

Розглянуто Залишок станом 
на 01.01.2015 

року.

Надійшло 3 них 
залишок 

на
01.01.2014

року.
1 . Савченко Г.В. 377 24 362 15
2. Дубина Л.А. 1310 45 1209 101
3. Дюженко Л.А. 41 41 41 -

4. Лисенко Л.І. 1661 92 1550 111
5. Лихосенко М.О. 1205 182 1140 65
6. Козлова Н.Ю. 1597 81 1582 15
7. Махіборода Н.О. 1576 98 1426 150
8. Нікітенко Н.П. 1796 82 1652 144
9. Мусієнко Н.М. 1207 93 1145 62
10. Баруліна Т.Є. 1483 86 1438 45
11. Турбіна Т.Ф. 1679 139 1558 121
12. Колесник С.Г. 1446 60 1402 44



Усього: 15378 1023 14505 873

Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та 
матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2015 року, тобто за період з
01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

№

Суддя

Усього

Розглянуто Залишок станом 
на 01.01.2016 

року.

Надійшло 3 них 
залишок 

на
01.01.2015

року.
1 . Савченко Г.В. 197 15 197 -
2. Дубина Л.А. 1712 101 1582 130
3. Лисенко Л.І. 1693 111 1500 193
4. Лихосенко М.О. 1391 65 1113 278
5. Козлова Н.Ю. - 15 - -

6 . Махіборода Н.О. 1612 150 1390 222
7. Нікітенко Н.П. 1937 144 1770 167
8. Мусієнко Н.М. 1122 62 987 135
9. Баруліна Т.Є. 97 45 97 -

10. Турбіна Т.Ф. 775 121 775 -

11. Колесник С.Г. 1250 44 1172 78
12. Гнатюк О.М. 299 - 299 -

13. Ісаков Д.О. 1073 - 842 231
14. Добрєв М.В. 344 - 215 129

Усього: 13502 873 11939 1563

4. Кількість скарг, що надійшли до суду по кожному з суддів у 2013 році, 2014 році, 
2015 році із зазначенням причини скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» - 
дисциплінарне провадження - це процедура розгляду звернення з метою встановлення обставин, 
що можуть бути підставою дисциплінарної відповідальності судді. На підставі ч. 2 вищевказаної 
статті - право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком 
дисциплінарну відповідальність судді, має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право 
особисто або через адвоката, юридичні особи - через адвоката, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування - через своїх представників.

Згідно зі статтею 94 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» - дисциплінарне 
провадження щодо судді здійснюють:

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних
судів;

2) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного 
Суду України.

До повноважень Вищої кваліфікаційної комісії серед іншого (ст. 101 вищевказаного 
Закону) входить розгляд в порядку дисциплінарного провадження зверненнь стосовно суддів 
місцевих та апеляційних судів з підстав, визначених статтею 92 цього Закону та прийняття 
рішеннь за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав застосовує 
дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів.



Ленінським районним судом м. Запоріжжя не обліковується надходження окремо скарг на 
дії суддів (та окремо по суддям).

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 
2011 року № 2939-УІ рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені до суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Голова Ленінського районного 
суду м. Запоріжжя

Виконавець : Пасютіна О.В. (061) 2367395.


