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Шановний пане Володимире! 

 У відповідь на Ваш інформаційний запит від 23 липня 2021 року, 
отриманий державним підприємством «Інформаційні судові системи» (далі – 

Підприємство) з листом Державної судової адміністрації України від 30 липня 

2021 року №інф/Б799-21-758/21, 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.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Статтями 14 та 15 цього ж Закону визначено обов’язок розпорядника 

інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті 
рішення, нормативно–правові засади діяльності, місію, функції, 
повноваження, завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру 

та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо), акти 

індивідуальної дії.
Крім того, слід взяти до уваги, що згідно з постановою Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику 

застосування адміністративними судами законодавства про доступ до 

публічної інформації, визначальним для публічної інформації є те, що вона 

заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та 

знаходилась у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації.
Оскільки запитувана інформація безпосередньо не відображена та не 

задокументована на Підприємстві будь-якими засобами чи на будь-яких 
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носіях, а потребує окремого створення, що не є предметом регулювання 

Закону, а також виходить поза межі визначеного кола повноважень та зони 

відповідальності Підприємства, а також зважаючи, що:
- у Підприємства, як адміністратора Єдиного державного реєстру 

судових рішень (далі – Реєстр, на підставі Порядку ведення Єдиного 

державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради 

правосуддя 19 квітня 2018 року №1200/0/15-18 із змінами), відсутні правові 
підстави самостійно здійснювати аналіз інформації, яка міститься в Реєстрі, 
зокрема, надавати тлумачення питань функціонування Реєстру/доступу до 

Реєстру, здійснювати статистичний облік/вибірку судових рішень, до яких 

тимчасово, на виконання процесуальних рішень уповноважених 

правоохоронних органів у визначеному кримінальним процесуальним 

законодавством порядку, обмежено загальний та повний доступ в Реєстрі, за 

запитуваними Вами параметрами;
- Закон не передбачає надання інформації у відповідь на запит у формі, 

наданій запитувачем /за параметрами, наданими запитувачем (зокрема, в 

розрізі вказаного запитувачем періоду та/або вказаних запитувачем 

параметрів, та/або у вказаній запитувачем формі), та/або створення інформації 
на дату, вказану запитувачем, тощо, -

Відповідно, Підприємство не може задовольнити Ваш запит на публічну 

інформацію.
Разом з тим, відповідно до вимог статті 23 Закону, зазначаємо, що Ви 

маєте право оскаржити відмову в задоволенні запиту на отримання публічної 
інформації (його частини) у порядку, передбаченому цією ж статтею Закону, а 

саме - до керівника Підприємства, вищого органу або суду.
Підсумовуючи вищевикладене, 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.

           З повагою
В.о. генерального директора                                                          М. Козлов
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