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НАДС у межах повноважень розглянуло Ваш запит на інформацію 

від 14 квітня 2021 року, зареєстрований у НАДС 14 квітня 2021 року за 

№ 145/0/15-21, та повідомляє. 
Запит на інформацію, відповідно до частини першої статті 19 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), – це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 

володінні.
Публічна інформація, відповідно до положень частини першої статті 1 Закону, 

– 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 вказаним Законом. 
Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на 

матеріальному носії. Тобто, Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, 
яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати інформацію (зокрема й 

роз’яснювати законодавство чи надавати пояснення). 
НАДС відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Національне 

агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, розробляє та вносить в 

установленому порядку Кабінетові Міністрів України схему посадових окладів на 

посадах державної служби.
Враховуючи викладене, до питання 2 запиту надаємо наявну у НАДС публічну 

інформацію, зокрема, проєкт постанови «Про внесення змін до схеми посадових 

окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та 

установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів 

державних органів» (проєкт постанови додається).
Проєкт постанови було розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань 

цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, 
охорони здоров’я, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та 
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правоохоронної діяльності. прийнято рішення повернути проект постанови для його 

подальшого доопрацювання із урахуванням зауважень заінтересованих органів.
За результатами засідання Урядом прийнято рішення повернути проект 

постанови для його подальшого доопрацювання із урахуванням зауважень 

заінтересованих органів.
Доопрацьований проєкт акта в установленому порядку направлено на розгляд 

уряду (додається).
До питання 1, 3: відповідно до пункту 1 частини першої статті 22 

вищезгаданого Закону НАДС має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, 
якщо не володіє і не зобов’язане відповідно до компетенції, визначеної 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. 

Згідно з вимогами частини третьої статті 22 Закону розпорядник інформації, 
який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером 

діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей 

запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
Питання щодо визначення розмірів посадових окладів державних службовців 

судів, органів та установ системи правосуддя належить до виключних повноважень 

Державної судової адміністрації України. 
Згідно зі статтею 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» схема 

посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, 
органів та установ системи правосуддя затверджується Кабінетом Міністрів України 

за поданням Державної судової адміністрації України.
Згідно з Положенням про Державну судову адміністрацію України, 

затвердженим Рішенням Вищої ради Правосуддя від 17 січня 2019 року 

№ 141/0/15-19, ДСА України відповідно до визначених завдань здійснює функції 
головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового 

забезпечення діяльності судів (крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих 

судів), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського 

самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони, 
ДСА України та її територіальних управлінь.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами частини третьої статті 22 

вищезгаданого Закону, Ваш запит направлено до Державної судової адміністрації 
України для розгляду у межах компетенції та надання відповіді у визначений 

законодавством строк.
Додатково інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 Закону 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до 

керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 

здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Додаток: на 4 арк.

З повагою
Заступник Голови                          Андрій ЗАБОЛОТНИЙ
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