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Державна судова адміністрація України
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Про розгляд запиту 
ГарченкаП. від 25.02.19

| ~Україна

Ленінський районний суд 
м,Полтави

Ідентифікаційний код 02886203 
36022, м. Полтаву вул. Анатолія Кукоби, 37

на N8___ 7___.:ім

На Ваш запит про надання публічної інформації, який надійшов з ДСА України до 
Ленінського районного суду м. Полтави 25 лютого 2019 року стосовно надання копії диплома про 
вищу юридичну освіту та додатка до нього судді Ленінського районного суду м. Полтави Тимчука 
Руслана Ігоревича, роз’яснюємо наступне:

Публічна інформація, згідно ч. 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» - 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.

Відповідно до статті 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на 
засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 
законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Оскільки, запитувана Вами інформація відповідно до статей 6-10 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» є інформацією з обмеженим доступом, у суду відсутні достатні 
нормативно-правові підстави для задоволення Вашого запиту.

Разом з тим, повідомляємо, що суддя Тимчук Руслан Ігоревич 09 лютого 2002 року закінчив 
Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» Ви маєте право оскаржити відмову в задоволенні запиту на інформацію в 
передбаченому Законом порядку.

Голова Ленінського
районного суду м. Полтави Ю.Д. Новак

Відповідальна особа за розгляд запиту: 
консультант суду 
Олексієнко Ірина Анатоліївна 
тел.: (0532) 60-13-81
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