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Шановний пане Андрію! 

У відповідь на Ваш запит про надання інформації від 20 січня 2022 року, 
отриманий державним підприємством «Інформаційні судові системи» (далі – 

Підприємство) з листом Державної судової адміністрації України від 26 січня 

2022 року №інф/Р60-22-77/22, 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.
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До меж компетенції та зони відповідальності Підприємства, як 

адміністратора Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – Реєстр), 
відповідно до Порядку ведення Реєстру затвердженим рішенням Вищої ради 

правосуддя 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18 із змінами належить вжиття 

заходів пов'язаних із технічним та організаційно-технологічним забезпеченням 

функціонування Реєстру.
Оскільки для задоволення Вашого запиту з боку адміністратора Реєстру 

було би необхідне вчинити певні дії, а саме, заздалегідь створити відповідний 

масив інформації, звертаємо увагу, що останнє не є предметом регулювання 

Закону, а стаття 10-1 Закону передбачає надання публічної  інформації у формі 
відкритих даних на запит, а не вчинення будь-яких дій розпорядником 

інформації, Підприємство не може задовольнити Ваш запит про надання 

інформації в цій частині.
Щодо надання копій наказів про встановлення обмеження та заборон у 

доступі до публічної інформації – бази даних Реєстру, інформації яка є 

знеособленою виконавцями авторського програмного продукту, такі копії не 

можуть бути надані Підприємством, оскільки подібні накази останнім не 

видавались, а отже, відсутні у володінні Підприємства.

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.
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