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  про усунення порушень права на доступ до 

публічної інформації та притягнення 

правопорушника до адміністративної 

відповідальності за статтею 212-3 КУпАП  

 

Звертаюсь до Вас у зв’язку з порушенням мого права на доступ до публічної 

інформації. До суду з цього питання я ще не зверталась. 

 

24.11.2016 року, я, Заболотна Наталія Олександрівна звернулась до Окружного 

адміністративного суду м.Києва із запитом, в якому просила надати мені  на електронну 

адресу таку інформацію/документи: 

1.) Призвища, ім'я, по батькові всіх судей, які приймали участь в засіданні суду 

23.11.2016 року (кабінет 101, призначений  час засідання  13-30) по справі ЗОГО 

"Народний Захист" проти ДФС України. Судова справа № 826/15745/16 від 

13.10.2016; 

2.) Автобіографічні довідки вищезазначених судей; 

3.) Інформацію щодо скарг, отриманих судом в 2015-2016 році відносно 

вищеозначених судей. 

 

Того ж дня, 24.11.2016 року на вищевказаний запит було надано відповідь, в якій 

зазначено  що запит в електронному вигляді без цифрового підпису суд прийняти не 

може, посилаючись при цьому на Інструкцію з діловодства № 174 від 17.12.2013. 

А саме: «Доводимо до Вашого відома, що в силу положень абз. 2 п.п. 2.2.6 п. 2.2 

 Інструкції з діловодства в адміністративних судах,  

затвердженої наказом ДСА України № 174 від 17.12.2013, направлений Вами на 

електронну адресу суду документ не підлягає обробленню та реєстрації 

внаслідок відсутності електронного цифрового підпису. 

Одночасно повідомляємо про можливість направлення належним чином оформленого 

документа. 

Для підтвердження офіційного статусу документів, отриманих електронною поштою, 

не скріплених електронно-цифровим підписом, 

або отриманих каналами факсимільного зв'язку, повинні бути надані (надіслані) їх 

оригінали.  

До підтвердження оригіналами такі документи мають статус "інформаційних" - пункт 

2.2.18 Інструкції з діловодства в адміністративних судах України» 

 

 

Відмова в прийнятті і задоволенні  запиту, направленого в електронному вигляді на 

електронну адресу суду  є незаконною і має ознаки адміністративного правопорушення, 



передбаченого статтею 212-3 КУпАП, що потребує реагування з боку Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

 

Таким чином, посадові особи Окружного адміністративного суду м.Києва 

порушили моє право на інформацію, що прямо заборонено законом. В їх діях містяться 

ознаки порушення п.3 ст.3, п.2 ст.5, п.3 ст.19, ст..22 ЗУ Про доступ до публічної 

інформації.  Відповідно, на мою думку, в їх діях є ознаки правопорушення, передбаченого 

статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

А саме: 

- нездійснення реєстрації  запиту; 

- відмова в  задоволенні запиту на інформацію. 

 

Згідно з п. 8-1 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП) у справах про правопорушення, передбачені статтею 212-3 

КУпАП (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»), протоколи про правопорушення мають право 

складати уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

 

Крім того, пункти 11, 12, 14 частини 1 статті 13 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» передбачають, що 

Уповноважений Верховної Ради України за прав людини має право, зокрема, направляти у 

відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і 

свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів; перевіряти стан 

додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними 

органами, в тому числі тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

здійснюють виконання судових рішень, вносити в установленому порядку пропозиції 

щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері; здійснювати інші повноваження, 

визначені законом. 

 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст..23, 24  Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», статями 212-3, 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, 2, 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини»,- 

ПРОШУ: 

1. Провести перевірку на предмет вчинення адміністративних правопорушень 

посадовими особами Окружного адміністративного суду м.Києва у зв’язку з 

відмовою в прийнятті і задоволенні запиту на інформацію.   

2. Притягти до адміністративної відповідальності осіб, які відмовили в прийнятті і 

задоволенні запиту на інформацію, чим протиправно обмежили доступ до 

публічної інформації/документів про  склад суду що приймав участь в судовому 

засіданні по розгляду нашого позову до ДФС України, за статтею 212-3 КУпАП. 

3. Направити до Окружного адміністративного суду м.Києва акти реагування на 

вищезазначені порушення мого права на доступ до публічної інформації з метою їх 

усунення та надання запитуваних мною відомостей/документів.  

Додаток: 

1. Копія інформаційного запиту від  24.11. 2016 року;  

2. Копія відповіді на запит на інформацію.  

29.11. 2016 року                  /Заболотна Н.О./ 


