
додаток 1

ЗВІТ

щодо результатів розгляду судом інформаційних запитів, які надійшли в
порядку Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про 

звернення громадян» протягом І півріччя 2018 року
Протягом звітного періоду до суду надійшло 25 інформаційних запитів, з яких, 

в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» - 13, в порядку 
Закону України «Про звернення громадян» - 8, в порядку Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» - 4.

1. В порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» до суду 
надійшли 13 інформаційних запитів, з яких:

- від фізичних осіб та юридичних осіб в кількості 11 запитів;
- від громадської організації в кількості 2 запитів.

З яких 4 запита переслані на виконання до МОАС Державною судовою 
адміністрацією України.

Запити складені:

-  із використанням типової форми запиту, розміщеної на веб-сайті 
Миколаївського окружного адміністративного суду -  2;

-  у довільній письмовій формі -11 .

Запити стосувалися, зокрема, щодо надання:

- інформації про кількість суддів Миколаївського окружного 
адміністративного суду за списком, з зазначенням голови суду, заступника голови 
суду та судді - спікера;

інформації про надання копій документів, які підтверджують введення в 
експлуатацію будівлі суду щодо вимог будівельних, санітарно-епідеміологічних норм 
та норм пожежної безпеки;

-інформації про нарахування заробітної плати працівникам апарату суду та 
помічникам суддів;

-інформації про контакті дані суду в форматі: найменування, адреса, веб-сайт, 
e-mail, телефони;

- інформації про суддів в форматі: ПІБ (з вказанням посади), дата народження, 
фотографія, біографічні відомості;

- інформації про розмір нарахованої та сплаченої заробітної плати суддям;
-інформації про отримання копій судових рішень в канцелярії Миколаївського

окружного адміністративного суду;
-інформації про розмір заробітної плати, премії, надбавки та матеріальної 

допомоги суддів та помічників суддів із зазначенням ПІБ;
інформації про кількість суддів, у яких закінчилися повноваження в 

межах п’ятирічного строку призначення, та нарахування їм заробітної плати;



інформації про вищу юридичну освіту суддів Миколаївського окружного 
адміністративного суду;

інформації про кількість працюючих суддів, судових розпорядників, 
секретарів судових засідань, помічників суддів;

інформації про надання копій установчих документів, копій посвідчень та 
складених присяг, декларацій голови суду та заступника голови суду, копій договору 
оренди приміщень.

Всі інформаційні запити розглянуті в порядку і строки Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

До того ж судом за перше півріччя 2018 р. розглянуто 1 інформаційний запит з 
посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», який за своїм 
змістом не належав до сфери цих правовідносин.

Запит стосувався, зокрема, щодо падання інформації про допомогу по факту 
шахрайства.

Цей запит розглянутий судом в порядку і строки Закону України «Про 
звернення громадян».

2. В порядку Закону України «Про звернення громадян» відділом фінансової 
діяльності та господарського забезпечення розглянуто 4 звернень щодо повернення 
помилково сплаченого судового збору на рахунок суду (від фізичних осіб - 2; від 
юридичних осіб -  2).

До того ж судом за перше півріччя 2018 р. розглянуто 4 інформаційні запити з 
посиланням на Закон України «Про звернення громадян».

Запити стосувалися, зокрема, щодо надання інформації:
- про втручання у ситуацію про стягнення з підприємства суми заборгованості;
- щодо захисту життя та здоров’я;
- про розгляд справи;
- про відсутність відомостей про судові рішення в Єдиному державному реєстрі 

судових рішень.
На такі запити судом надані відповіді в порядку і строки Закону України «Про 

звернення громадян».
На всі звернення надані відповіді в установленому законодавстві строк.

3. За перше півріччя 2018 року Миколаївським окружним адміністративним 
судом розглянуто 4 адвокатські запити.

Запити стосувалися, зокрема, щодо надання інформації про надання звіту про 
виконання судового рішення, надсилання копії судового рішення та набрання 
законної сили судовим рішенням.

Інформацію складено па підставі номенклатурних справ суду 02-14 
(Листування з розгляду звернень громадян в порядку ЗУ «Про звернення громадян» 
та ЗУ «Про доступ до публічної інформації»), 05-26 (Документи (листи, довідки) 
щодо сплати судового збору).

Керівник: апарату А.В. Недбай


