
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя 

69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, факс 233-43-96 
е-таіі: іпЬ0х@0£.гр.с0иг{.20У.иа 

07.09.2016 року вих. №01-29/ 5212/2016 
Голові правління ЗОГО 
«Народний захист» 
Заболотній Н. О. 

2аЬо16б2аЬо1@§шаі1.сош 

На Ваш запит від 23.08.2015 року в порядку Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» повідомляємо наступне. 

1. Щодо надання копій декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік суддів Орджонікідзевського 
районного суду м. Запоріжжя. 

Чинним законодавством не передбачено надання запитувачам публічної 
інформації копії декларації. Виходячи з положень ч.б ст. 6 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», запитувачу можуть бути надані відомості 
зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру, подані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім 
відомостей, зазначених в абз.4 ч.І ст. 47 цього Закону. 

У запиті Вами порушується питання щодо надання саме копій декларацій. 
Відповідно до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних 
судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді 
АР Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України від 17.12.2013 року № 173, 
копія документа повинна відповідати оригіналу. За таких обставин, виключення з 
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суддів 
персональних даних, призведе до невідповідності копії оригіналу. 

У зв'язку з вищевикладеним, копії декларацій суддів Орджонікідзевського 
районного суду м. Запоріжжя не можуть бути надані на Ваш запит. 

2. Щодо визначення навантаження на кожного суддю (кількості справ) в 
2013, 2014, 2015 роках Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя 
повідомляє наступне. 

Наказом Державної судової адміністрації України № 55 від 05.06.2006 року 
«Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім 
господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і 
подання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 р. за 
№724/12598, затверджено вичерпний перелік форм звітності, що подаються судами, 
жодною з яких не передбачено складання звітності окремо по кожному судді. 



Згідно з п. 1.3 Інструкції щодо подання і заповнення форм звітності про 
розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і 
матеріалів, затвердженої зазначеним Наказом, звіти містять дані про кількість справ 
і матеріалів, що перебували на розгляді, розглянуті і не розглянуті за станом на 
початок і кінець звітного періоду. Таким чином, статистичні звіти по кожному судді 
не складаються. 

Під час підготовки відповіді на Ваш запит, судом проаналізовано дані за 
допомогою комп'ютерної програми «Д-3» у розрахунку справ та матеріалів, що 
перебували у провадженні суддів у формі наступної таблиці: 

Кількість справ, які перебували в провадженні суддів Орджонікідзевського 
районного суду м. Запоріжжя за період 2013 - 2015 років 

ПІБ судді 
2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Аполлонова Ю.В. 1204 1148 1047 
Бойко О.Ю. 1528 1788 1897 
Воробйов А.В. 1277 1304 1080 
Гашук К.В. 1210 1193 1451 
ГеєцьЮ.В. 1525 1635 462 
Калюжна В.В. 1574 1818 1951 
Кравченко Л.Ю. 1529 1818 1904 
Крамаренко І.А. 1577 1758 20 
Леусенко В.М. 749 866 766 
Макаров В.О. 1411 1885 470 
Рибалко Н.І. 1198 1163 1024 
Соболева І.П. 1244 
Шалагінова А.В. 868 
Всього 14782 16376 14184 

3. Щодо кількості скарг, що надійшли до суду по кожному з суддів у 2013, 
2014, 2015 роках із зазначенням причини скарги, Орджонікідзевський 
районний суд м. Запоріжжя повідомляє наступне. 

Відповідно до ч.І 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 
Верховного Суду України. 

До повноважень Вищої кваліфікаційної комісії серед іншого (ст. 101 
вищевказаного Закону) входить розгляд в порядку дисциплінарного провадження 
звернень стосовно суддів 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. 

Одночасно повідомляємо, що Орджонікідзевським районним судом 
м. Запоріжжя не обліковується надходження скарг на дії суддів окремо по кожному 
судді. 

З повагою, _ 
В.о. голови Орджонікідзевського 
районного суду м. Запоріжжя В.В. Калюжна 
Виконавець: 
Заступник керівника апарату сулу 
Перебийніс Ю.Г. , тел..: (0612) 34 -22-23 


