
Аналіз роботи суду щодо реалізації норм Закону України "Про 

доступ до публічної інформації" за 2019 рік 

 
З метою забезпечення прозорості, відкритості та створення механізмів 

реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Господарському 

суді Житомирської області здійснюється розгляд запитів на інформацію. 

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначені Законом України "Про доступ до 

публічної інформації" та інформації, що становить суспільний інтерес.  

У 2019 році до Господарського суду Житомирської області надійшло від 

фізичних та юридичних осіб 17 запитів на отримання публічної інформації та 2 

запити відповідно до абзацу другого підпункту 6 пункту 5 Порядку здійснення 

захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у 

закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та 

України, затвердженого Указом Президента України від 25.06.2002 №581. 

Зокрема, опрацьовано та надано відповіді на запити щодо: 

- надання інформації про середньомісячну заробітну плату суддів; 

- загальну кількість судових рішень, які прийняті з часу початку 

функціонування реєстру судових рішень; 

- про нарахування та виплату суддівської винагороди; 

- щодо участі присяжних у здійсненні господарського судочинства; 

- про перелік всіх судових засідань, які проводились в суді в режимі 

відеоконференції; 

- щодо штатної та фактичної  чисельності працівників суду; 

- щодо кількості зареєстрованих позовних заяв, апеляційних скарг, 

додаткових заяв без статистичної картки, додаткових заяв у справах про 

банкрутство, додаткових зав у справах першої колегії, заяв, клопотань, 

повідомлень, листів та інших звернень; 

- щодо середнього відсотка місячної премії, яка виплачувалась державним 

службовцям; 

- декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру судді; 

- щодо кількості нерухомого майна, віднесеного до числа службового 

житла, яке використовується працівниками суду; 

- щодо кількості окремих думок суддів при колегіальному розгляді справ; 

- щодо набрання рішенням законної сили. 

Відповіді на запити надано у строк визначений статтею 20 Закону України 

"Про доступ до публічної інформації". 

  

За поданням головного спеціаліста 

загального відділу І. Можаровської 

 


