
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, 

themis@minjust.gov.ua,

Web: http://www.minjust.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

                                                                                                                         

Шевченко А.Д.
foi+request-78526-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua
         

 Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 

розглянув інформаційний запит Шевченко А.Д.  від 13.11.2020.

         Як вбачається із запиту заявнику необхідно отримати інформацію, зокрема,  
з приводу виконання рішення суду.

 У зв’язку чим, направляємо запит Шевченко А.Д. від 13.11.2020 до 

Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області 
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) для 

розгляду та надання відповіді заявнику та в копії Департаменту державної 
виконавчої служби в строк до 11.12.2020.

Додатково інформуємо заявника, що відповідно до частини першої статті 1 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічною 

інформацією визначається 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.
Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами 

на інформацію (пункт 2 частини першої статті 5 Закону).
Згідно з частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію - це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні.
Разом з цим, зміст вказаних у Вашому запиті питань свідчить про 

необхідність надання інформації щодо виконання рішення суду, що фактично є 

зверненням громадянина.
Одночасно, цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання 

інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а 
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також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним 

законом (частина 2 статті 2 Закону).
Спеціальним законом, який регулює питання практичної реалізації 

громадянами України, наданого їм Конституцією України права вносити в органи 

державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових 

осіб, державних і громадських органів, забезпечує громадянам України 

можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для 

впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
 для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі 
порушення, є Закон України «Про звернення громадян».

Отже, Ваше звернення буде розглянуто в порядку та строки, встановлені 
Законом України «Про звернення громадян» та про результати розгляду Вас буде 

повідомлено Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у 

Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ).

Додаток: на 1 арк. у 1 прим. першому адресату електронною поштою.

Заступник директора Департаменту
державної виконавчої служби                                          Олександр ЧОРНОБАЙ

Аліна Борисенко 486 03 57

       Персональні дані, вказані у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду звернення згідно із законодавством


