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Щодо надання вiдповiдi

Пiвденно-Схiдне мiжрегiональне управлiння MiHicTepcTBa юстицii
(м. .Щнiпро), розглянувши Ваш запит на публiчну iнформацiю вiл 26 березня
2021 року щодо надання iнформацii та документiв вiдносно Михайличенка Б.Е.,
повiдомляс наступне.

Стосовно питаннJI першого, слiд зазначити, що вiдповiдно до ст. 1 Закону
Украiни <Про органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень
i рiшень iнших органiв), примусове виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв
(посадових осiб) покJIадаеться на органи державноi виконавчоi служби
та у визначених Законом Украiни <Про виконавче провадженнlI)) випадках -
на приватних виконавцiв.

Згiдно зi ст. 1 Закону УкраiЪи <Про виконавче провадження), виконавче
провадженнJI, як заверш:rльна стадiя судового провадження та примусове виконання
рiшень iнших органiв (посадових осiб) - це сукупнiсть дiй органiв i посадових осiб,
зазначених у цьому Законi, спрямованих на примусове виконання рiшень сулiв
та iнших органiв, якi здiйснюються на пiдставах, у спосiб та в межах повноважень,
визначених цим Законом, iншими нормативно-правовими акгами, виданими
вiдповiдно до цього Закону.

Законом УкраiЪи <Про виконавче провадження) встановлений вичерпний
перелiк осiб, якi мalють доступ до виконавчого провадження.

Додатково повiдомлясмо, що вiдповiдно до ч. 1 ст. 23 Закону Украiни
кПро доступ до публiчноi iнформаuii>, рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв
iнформацii можуть бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу
або сулу.

Враховуючи викJIадене, iнформацiя в межах виконавчого провадження
не е публiчною.

Водночас, вiдповiдно до ст. 5 Закону Украiни <Про звернення громадян))
(далi - Закон): <<Письмове звернення надсилаеться поштою або передаеться
громадянином до вiдповiдного органу, установи особисто чи через уповноважену ним
особу, повноваження якоi оформленi вiдповiдно до законодавства. Письмове
звернення також може бlти надiслане з використанням мережi IHTepHeT, засобiв
елеюронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненнi мае бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання
громадянина, викJIадено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiТ, заяви
чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути пiдписано

ользi



зшlвником (заявниками) iз зазначенням дати. В елекгронному зверненнi також ма(]
бути зазначено електронну поштову адресу, на яку зtulвнику може бути надiслано
вiдповiдь, або вiдомостi про iнmi засоби зв'язку з ним. ЗастосуваннJI елекгронного
цифрового пiдпису при надсиланнi елекгронного звернення не вимагаеться.

Звернення, оформлене без дотримання зaвначених вимог, повертаеться
змвнику з вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiше як через десять днiв вiд дня його
надходження, црiм випадкiв, передбачених частиною першою статгi 7 цього Закону).

Вiдповiдно до п. l0 Роздiлу II Порялком розгляду звернень та органiзачii
особистого приЙому громадян у MiHicTepcTBi юстицii Украiни, його територiальних
органах, пiдприемствах, установах та органiзацiях, що нtU]ежать до сфери Його

управлiння, затвердженого накutзом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд 15.02.20l7
J\Ъ З88/5 (iз змiнами, викJIадсними у новiй редакцii затвердженiй наказом
MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 26.10.2018 Nч 337115): <Письмовi, електроннi
звернення, запити на отриманшI публiчноi iнформачii викJIадаються прийнятною
дrя обох cTopiн мовою, розбiрливо i чiтко у лрукованiй або письмовiй формiл
пiдписуються заявником (групою осiб) iз зaвначенням дати. Звернення громадян.
оформленi без дотримання зазначених вимог, повертаються заявнику з вiдповiдними

роз'ясненнями не пiзнiш як через десять днiв вiд дня iх надходження)).
Враховуючи викJIадене вице, вiдсутнi пiдстави для надання, зазначеноi

у питаннi першому Вашого запиту, iнформачii.

Що стосусться другого питання, зtвначеного у Вашому запитi, повiдомляемо,

що державний виконавець Соборного вiддiлу державноi виконавчоi служби у MicTi

flнiпрi Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицii
(м. .Щнiпро) Михайличенко Богдан Едуарлович, за перiод роботи в органах державноi
виконавчоi служби .щнiпропсrровськоi областi, до дисциплiнарноi вiдповiдальностi
не притягався, а також дисциплiнарних проваджень стосовно нього, станом на день

наданнJl вiдповiлi, не порушено.
вiдповiдно до питання трsтього, нада€мо вiдомiсть нарахувань

по заробiтнiй платi Соборного вiддiлу державноi виконавчоi служби у MicTi flнiпрi
Пiвденно-Схiдного мiжрегiонаJIьного управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ (м. !нiпро)
за лютий 2021 року, за формою згiдно додатка.

стосовно питання четвертого, 3aвначеного у Вашому запитi, повiдомлясмоj

що службове розслiдуваннЯ стосовно державного виконавця Соборного вi.члiлу

державноi виконавчоi служби у MicTi ffнiпрi Пiвленно-Схiдного мiжрегiонального

управлiння MiHicTepcTBa юстичii (м. .Щнiпро) Михайличенка Б.Е. не проводилось.
На питання п'яте, стосовно наданнJr iнформачii про атестацiю щодо вiльного

володiння державною мовою Михайличенка Б.Е., повiдомляемо, що така атестацiя у
лютому-березнi 202l року не проводилась.

Розглянувши питання шосте, нада€мо копiю ознайомлення державного
виконавця Михайличенка Б.Е. iз загаJIьними правилами етичноi поведiнки державних
службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядуваЕня.

У разi незгоди з наданою вiдповiддю, Ви масге право на iT оскарження
в установленому законодавством порядку.

.Щодаток: на 02 арк. в 0l прим.

Начальник управлiння

Вiкторiя ,Щсмiлова 0562 39 85 89
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ознайомився (лась) iз Загальн оведlнки державних
службовчiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, затверджених
наказом Нацiона.тtьного Егентства Украiни з питань державноi служби вiд
05.08,201б N9 l58, i зобов'язуюсь ix виконувати.
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