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На Ваш запит в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», щодо 
отримання публічної інформації, який надійшов до Жовтневого районного суду м. 
Запоріжжя 25 серпня 2016 року, повідомляємо наступне. 

1. Щодо копій майнових декларацій всіх суддів Жовтневого 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 пункту 4 частини 1 статті 47 Закону України "Про запобігання 
корупції", від 14.10.2014 № 1700-УІІ, відомості щодо реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця 
проживання, дати народження фізичних осіб , щодо яких зазначається інформація в 
декларації, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації, є інформацією з 
обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі, 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, для ознайомлення 
надається інформація, доступ до якої 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. 

Виходячи з вище викладеного, на Ваш запит в частині надання копій декларацій 
судців Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, Жовтневий районний суд М.Запоріжжя не 
може надати Вам копії декларацій судців. 

2. Щодо надіслання копій автобіографічних довідок всіх суддів Жовтневого 
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 цаних перецбачає ції 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 
випацках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 

Автобіографічні довідки судців містять персональні дані не лише самих судців, а і 
членів їх роцини, тому віцповіцно 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 віцповідності 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 відповіцати оригіналу. Таким чином, 
виключення з копії автобіографічної довіцки персональних цаних, потягло б за собою 
невіцповіцність копії оригіналу і є порушенням зазначеної вище Інструкції. 

Виходячи з вище викладеного, на Ваш запит в частині надання копій 
автобіографічних довідок судців Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, Жовтневий 
районний суд М.Запоріжжя не може надати копії автобіографічних довідок судців. 

3. Щодо навантаження на кожного суддю (кількість справ) в 2013, 2014, 2015 
році. 

Пунктом 3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
перецбачено, що інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) 
таємна інформація; 3) службова інформація. 

Частиною 1 ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачено, що відповідно до вимог частини 2 статті 6 цього Закону до службової може 
належати така інформація: 1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 



становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо 
вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 
наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують 
публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-
розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до 
державної таємниці. 

Наказом голови Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30.10.2012 року № 144 
затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть 
міститися в документах з організації діяльності Жовтневого районного суду м. Запоріжжя. 

Відповідно до п. 10 Переліку до відомостей, що становлять службову інформацію 
відносяться відомості, що можуть міститися в документах суду: які становлять 
внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо); щодо 
організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої 
діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо); з 
організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з 
особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, 
атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження 
медичного огляду тощо); з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім 
інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 
розпорядження державним майном); стосовно питань організації ведення роботи з аналізу 
судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному 
обговоренню та/або прийняттю рішень; щодо внутрішньої організації ведення обліку, 
реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду; які містять матеріали 
службових розслідувань. 

Розподіл судових справ, що надходять до суду здійснюється автоматизованою 
системою. 

Відповідно до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, 
затвердженого Рішенням зборів судців Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 21 квітня 
2015 року, які розроблені відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус 
судців», Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального коцексу України, Коцексу України про 
ацміністративні правопорушення та Положення про автоматизовану систему цокументообігу 
суцу, затвердженого рішенням Ради судців України 02 квітня 2015 року № 25, звіт про 
автоматизований розподіл судової справи між судцями може бути роздрукований для 
службового використання в суді. 

Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги Положення про 
автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради судців України 
02 квітня 2015 року № 25 та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься. 

Виходячи з вище викладеного, на В аш запит в частині нацання інформації щодо 
навантаження на кожного судцю Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, Жовтневий 
районний суц М.Запоріжжя не може нацати Вам статистичні цанні, оскільки звіти 
автоматизованої системи є службовою інформацією, а окрема статистика щодо кількості 
справ, в суці не вецеться. 

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

Відповіцно до ч. 1 ст. 93 Закону України «Про судоустрій та статус судців» -
цисциплінарне провацження - це процецура розгляду звернення з метою встановлення 
обставин, що можуть бути підставою дисциплінарної відповіцальності судці. На піцставі ч. 2 
вищевказаної статті - право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судці, яка 
може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має будь-яка особа. Громацяни 
здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи - через адвоката, 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування - через своїх представників. 

Згіцно зі статтею 94 Закону України «Про судоустрій та статус судців» -
цисциплінарне провацження щодо судці зційснюють: 



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 звернень стосовно судців 
місцевих та апеляційних судів з підстав, визначених статтею 92 цього Закону та прийняття 
рішень за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав застосовує 
дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів. 

У зв'язку із вищевикладеним, повідомляємо, що Жовтневим районним судом 
м. Запоріжжя не ведеться ні загальний облік надходження скарг на дії суддів, ні окремо по 
кожному судді. 

Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені 
до суду. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

З повагою, 

В.о голови 
Жовтневого районного суду 
м. Запоріжжя А.В.Мухін 

Вик. Аксютіна В.О. тел. (061)764-40-52 


