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На електронну адресу В ищ ої ради правосуддя відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» надійш ов запит громадської 

організації «Стоп корупції» (вх. №  113/0/16-20 від 27 квітня 2020 року), в 

якому висловлено прохання надати докум енти (копії ухвал, постанов, ріш ень), 

які були прийняті В ерховним Судом у справі №  180/196/18 за період з 1 січня 

2019 року по 21 квітня 2020 року, а також  інформацію  щ одо її розгляду 

19 лю того 2020 року.

П овідомляєм о, що відповідно до статті 19 К онституц ії України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх  посадові особи 

зобов’язані діяти лиш е на підставі, в м еж ах повноваж ень та у спосіб, що 

передбачені К онституцією  та законами України.

В ідповідно до статті 2 Закону України «П ро В ищ у раду правосуддя» 

статус, повноваж ення, засади організації та порядок діяльності В ищ ої ради 

правосуддя визначаю ться К онституцією  У країни, цим Законом та Законом 

України «П ро судоустрій і статус суддів».

В ищ а рада правосуддя як конституційний орган держ авної влади та 

суддівського врядування діє виклю чно в м еж ах повноваж ень, визначених у 

статті 131 К онституції України та статті 3 Закону У країни «П роВ и щ у раду 

правосуддя».

Згідно з частиною  перш ою  статті 1 Закону У країни «П ро доступ до 

публічної інформ ації» публічна інформація - це відображ ена та 

задокум ентована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноваж ень своїх об о в’язків, передбачених чинним законодавством , або яка 

знаходиться у володінні су б ’єктів владних повноваж ень, інш их розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом.
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Запитувана Вами інформація не була отримана або створена в процесі 

виконання В ищ ою  радою  правосуддя своїх повноваж ень, у  зв ’язку з чим не 

вбачається мож ливим її надати.

В раховую чи викладене, ваш  запит відповідно до частини третьої статті 22 

Закону У країни «П ро доступ до публічної інформації» направлено для 

розгляду в м еж ах ком петенції до Верховного Суду, як належ ному 

розпоряднику.

Додаток: на 1 арк. -  на перш у адресу.
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