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Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.01.2021                                

№ 2194/0/2-21 Міністерство юстиції України (далі – Міністерство) розглянуло Ваш 

запит від 20.01.2021  щодо отримання публічної інформації про стан виконання рішення 

Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.01.2021 у справі № 640/1290/20 та 

щодо апеляційного оскарження Кабінетом Міністрів України вказаного судового 

рішення та повідомляється наступне.
Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» (далі – 

Закон).
Відповідно до статті 1 Закону, публічна інформація - 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.
Згідно із частиною першою статті 13 Закону розпорядниками інформації для 

цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень - органи 

державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції 
відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що запит на 

інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 

інформацію, що знаходиться у його володінні.
Визначальним критерієм є те, що така інформація повинна бути зафіксована 

(відображена, задокументована) будь-якими засобами й на будь-яких носіях. Звернення 

до розпорядника публічної інформації, для відповіді на яке таку інформацію спочатку 

необхідно створити, не є інформаційним запитом.
З огляду на те що, в розумінні Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» запитувана Вами інформація не є публічною, вказаний запит від 20.01.2021  

розглянуто в порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».
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Відповідно до частини другої статті 37 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України», підпункту 54 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, 

Міністерством забезпечується самопредставництво інтересів Кабінету Міністрів 

України  в судах України.
На виконання вищезазначених повноважень, Міністерством забезпечується 

самопредставництво інтересів Уряду під час розгляду судами справи № 640/1290/20 за 

позовом Бабакова А.П. до Кабінету Міністрів України про визнання протиправним та 

нечинним пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1155 «Про 

умови оплати праці прокурорів».
Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.01.2021 у 

вказаній справі позов Бабакова А.П. задоволено повністю.
Згідно зі частини другої статті 265 Кодексу адміністративного судочинства 

України  (далі – КАС України) нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або 

в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.
Статтею 255 КАС України передбачено, що рішення суду набирає законної сили 

після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо 

апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає 

законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття 

апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за 

наслідками апеляційного перегляду.
Водночас, частиною першою статті 295 КАС України визначено, що апеляційна 

скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом 

п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну 

частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового 

провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового 

рішення.
Тому, в межах строків передбачених статтею 295 КАС України, уповноваженою 

особою, якою забезпечується самопредставництво інтересів Кабінету Міністрів України 

в судах, буде подано до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну 

скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.01.2021 у 

справі № 640/1290/20.

Заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції Валерія КОЛОМІЄЦЬ

Дмитро ПОЛЕЦЬ 486 12 73

____________________________________________________________________

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

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


