
Інформація 

про стан роботи із запитами на публічну інформацію в 

Державній судовій адміністрації України 

 за 9 місяців 2022 року 
 

 

 За 9 місяців 2022 року до Державної судової адміністрації України в 

порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної 

інформації", надійшло 529 запитів на публічну інформацію, що на 509 запитів 

менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року – 1038 запити. 

 

Протягом звітного періоду надійшло запитів на публічну інформацію: 

від фізичних осіб – 495 запитів; 

від юридичних осіб – 27 запитів; 

від об’єднання громадян без статусу юридичної особи - 7 запитів. 

Протягом 9 місяців 2022 року запитувачі зверталися до Державної 

судової адміністрації України із запитами на публічну інформацію з таких 

питань: 

щодо діяльності Державної судової адміністрації України – 63; 

щодо організації роботи судів – 224; 

щодо надання статистичної інформації – 101; 
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щодо впровадження та функціонування Єдиної судової інформаційно – 

телекомунікаційних систем – 7; 

щодо фінансового забезпечення діяльності судів та оплати праці 

працівників апаратів судів – 94; 

щодо діяльності територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України – 4; 

щодо надання інформації про порядок сплати судового збору – 2; 

інших питань – 34. 

 

 У звітному періоді 2022 року порівняно з аналогічним періодом                          

2021 року зменшилася кількість запитів з таких питань: 

щодо організації роботи судів на 288 запита (9 місяців 2021 року – 512 

запитів, 9 місяців 2022 року– 224 запита); 

щодо фінансового забезпечення діяльності судів та оплати праці щодо 

працівників апаратів судів на 16 запитів (9 місяців 2021 року – 108 запитів,                             

9 місяців 2022 року – 94 запитів); 

щодо надання статистичної інформації на 113 запитів (9 місяців                      

2021 року – 214 запитів, 9 місяців 2022 року – 101 запитів); 

щодо надання інформації про порядок сплати судового збору                                  

на 25 запитів (9 місяців 2021 року – 27 запитів, 9 місяців 2022 року – 2 запитів). 
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Порівняно з аналогічним періодом 2021 року збільшилася кількість 

запитів щодо діяльності Державної судової адміністрації України на 9 запитів 

(9 місяців 2021 року – 54 запита, 9 місяців 2022 року – 63 запита). 

 

За 9 місяців 2022 року підлягало виконанню та розглянуто 531 запитів 

на публічну інформацію, з урахуванням 2 запитів, що залишилися на розгляді 

з попереднього періоду.  

Державною судовою адміністрацією України у звітному періоді з 531 

запита на публічну інформацію: 

надано інформацію запитувачам на 241 запит; 

переслано за належністю 187 запитів; 

відмовлено запитувачам у наданні інформації на 103 запит у зв’язку з 

недоотриманням запитувачами вимог статті 22 Закону України "Про доступ 

до публічної інформації".  

Забезпечуючи прозорість та відкритість діяльності органів системи 

правосуддя, Державна судова адміністрація України розглянула всі отримані 

запити на публічну інформацію у строки, визначені статтею 20 Закону України 

"Про доступ до публічної інформації".  

 

Начальник юридичного 

управління ДСА України      Тетяна ОПАНАСЮК  
 


