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Шановна пані Маріє! 
   У відповідь на Ваш інформаційний запит від 16 квітня 2021року, отриманий з листом 

Державної судової адміністрації України від 20 квітня 2021 року №інф/Т504-21-444/21,державне 

підприємство «Інформаційні судові системи» (далі – Підприємство), в межах повноважень, 
повідомляє наступне.

 Згідно із статтею 1 Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації» (далі - Закон), 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.
Пунктом 7 ч.1 ст.3 Кодексу адміністративного судочинства (далі – Кодекс) передбачено, що 

суб’єкт владних повноважень — це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня 

посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій 

на основі законодавства, в т.ч. на виконання делегованих повноважень.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.13 Закону, суб’єктом владних повноважень є 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.
Окрім цього, відповідно до ст. 13 Закону, розпорядниками інформації для цілей Закону 

визнаються, зокрема, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 
соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх 

обов'язків.
          Підсумовуючи вищевикладене, а також беручи до уваги що запитуване стосується створення 

відповідної інформації, що не є предметом регулювання Закону, а також не стосується виконання 

Підприємством делегованих повноважень, Підприємство не може задовольнити Ваш 

інформаційний запит.
        Наголошуємо, що Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та 

законодавством України, діє виключно в правовому полі і на принципах безумовного дотримання 

прав і свобод громадян.
            Дякуємо за звернення та сподіваємось на взаєморозуміння в подальших правовідносинах.
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