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На чотири електронні аналогічні за зм істом  звернення від 27 квітня 
2020 року, три з яких надійшли з Апарату Верховної Ради України, Вищої 
квал іф ікаційної ком ісії суддів України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
(вх. № 84/3/217-20 від 28 травня 2020 року; вх. № 1710/0/1-20 від 01 червня 

2020 року; вх. № 195/0/17-20 від 01 червня 2020 року, № 198/0/17-20 від 02 червня 
2020 року) щодо надання копій судових рішень (ухвал, постанов) у справі 

№ 180/196/18, у якій ГО «Стоп корупції» не є стороною, а також інформації про 
результат розгляду зазначеної справи повідомляємо.

Звернення ГО «Стоп корупції» вже були предметом розгляду у Касаційному 
цивільному суді у складі Верховного Суду та листом від 05 травня 2020 року 
вих. № 119/0/218-20 надано вичерпну відповідь на порушені у них питання, 
зокрема поінформовано про порядок та підстави для видачі копій судових рішень 

особам, які не беруть (не брали) участі у справі.

Водночас повідомляємо, що 27 травня 2020 року Верховний Суд у складі 

колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув 
у порядку спрощ еного позовного провадження касаційну скаргу на рішення 
Марганецького м іського суду Дніпропетровської області від 14 травня 
2018 року та постанову Апеляційного суду Дніпропетровської області 
від 05 вересня 2018 року у справі № 180/196/18. У результаті цього розгляду
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прийнято постанову, якою касаційну скаргу задоволено частково; постанову 
Апеляційного суду Дніпропетровської області від 05 вересня 2018 року в частині 
вирішення позовних вимог до відділу освіти Марганецької м іської ради 
Дніпропетровської області про визнання незаконним та скасування наказу, 

стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування

моральної шкоди скасовано; справу в цій частині направлено на новий розгляд 
до суду апеляційної інстанції; в іншій частині оскаржувані судові рішення залишено 
без змін.

Результат розгляду справи № 180/196/18 доведено до відома її учасників 
у встановленому цивільним процесуальним законодавством України порядку.

Постанова суду касаційної інстанції від 27 травня 2020 року набрала 
законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

З текстом зазначеної постанови Верховного Суду можна буде ознайомитися 
на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень за адресою: 
https://reyestr.court.gov.ua/.

Верховний Суд регулярно оприлюднює інформацію щодо рішень Верховного 
Суду, які викл икають ш ироку суспільну зацікавленість, на оф іційному вебпорталі 
«Судова влада України», а також на сторінках Верховного Суду у соціальних 
мережах «Фейсбук», «Інстаграм» і месенджері «Телеграм».
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