
Звiт про виконання Рiвненським окружним адмiнiстративним
судом вимог Закону Украiни "Шро доступ до публiчноi iнформацii"

за II пiврiччя 2020 року

На виконання пункту 10 cTaTTi 15 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноi
iнформацii> в PiBHeHcbKoMy окружному адмiнiстративному сулi було проведено аналiз

роботи iз запитами на iнформацiю.
Протягом II пiврiччя 2020 року до Рiвненського окружного адмiнiстративного суду

надiйшло 33 письмових запити вiд фiзичних та юридичних осiб на отримання iнфоРмацiТ в

порядку визначеному Законом УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформацii>.
Вiдповiдi на вказанi запити було надано протягом 5 робочих лнiв з дня Тх

надходження в письмовiй формi та направленi запитувачам за допомогою пошТоВого та
електронного зв'язку.

Запитувачi зверталися з проханням надати:
- iнформацiю щодо кредиторськоi заборгованостi по виплатi заробiтноi плати

працiвникам апарату суду та суддiвськоТ винагороди суддям;
- виконавчий лист та копiю рiшення в адмiнiстративнiй справi;
- iнформацiю щодо руху справи;
- iнформацiю щодо HapaxoBaнoi та виплаченоТ заробiтноi плати працiвникам

апарату суду;
- iнформацiю, щодо набрання рiшенням законноi сили,,

- iнформацiю, щодо вакантних посад в апаратi суду;
- копiю позовноi заяви1,

- статистичнуiнформачiю;
- iнформацiю, про розмiр нарахованоi та виплаченоi надбавки за iнтенсивнiСть

працi таlабо премiТ працiвникам апарату суду;
- копiю плану заходiв запобiгання та виявлення корупцii на 2020 piK;
- iнформацiю щодо уповноваженоТ особи суду з питань запобiгання та вияВЛення

корупцiТ;
- iнформацiю щодо карантинних заходiв у судi;
- iнформацiю щодо надходження апеляцiйноi скарги та надiслання справи до сУДУ

апеляцiйноi iнстанцiТ;
- iнформацiю про порядок роботи суду в перiод карантину;
- копii положення та iнструкцii, що регулюють охорону прачi та TexHiKy безпеки;
- iнформацiю пдодо кiлькостi прачiвникiв апарату суду, яким присвоено звання

кЗаслужений юрист Украiни>;
- iнформацiю щодо cTpoKiB розгляду адмiнiстративноi справи;
- iнформацiю про штатну та фактичну чисельнiсть суддiв та помiчникiв сУллiв;
- iнформацiю про нарахованутавиплачену суллiвську винагороду;
- iнформацiю про розмiр фонду премiювання суду на 2020 piK;
- iнформацiю щодо виплати матерiальноi допомоги для вирiшення соцiально-

побlтових питань працiвникам апарату суду;
- копiю табеля облiку робочого часу;
- iнформацiю щодо фiнансування суду у 2020 роui.
Yci матерiали, що стосуються роботи iз запитами

iнформачii, сформованi та зберiгаються у номенклатурнiй
щодо надання публiчноi

справi J\Ъ01-33 <<Запити на

розгляду).отримання публiчноТ iнформачii та pi

Керiвник апарату,

05 сiчня 2021 року

О.I.Школяр-Чулiпа



Звiт про виконання Рiвненським окружним адмiнiстративним судом
вимог Закону УкраТни ,.Про доступ до публiчноi iнформачЬ

за I пiврiччя 2020 року

Fla виконання вимог пункту 10 частини першоТ cTaTTi 15 Закону YKpaTHlr uПро
доступ до публiчноТ iнформацii> в PiBHeHcbKoMy окружному адмiнiстративному сулi було
проведено аналiз роботи iз запитами на iнформацiю.

Протягом I пiврiччя 2020 року до Рiвненського окружного адмiнiстративного суду
надiйшло 26 письмових запитiв вiд фiзичних та юридичних осiб на отримання iнформацii
в порядку, визначеному Законом Украiни кПро доступ до публiчноi iнформачii>.

Вiдповiдi на вказанi запити було надано протягом 5 робочих днiв з дня ix
надходження в письмовiй формi та направлено запитувачам за допомогою засобiв
поштового та/або електронного зв'язку.

Запитувачi зверта,rися з проханням надати:

- iнформачiю щодо результатiв розгляду (руху) адмiнiстративних справ та
матерiалiв:

- iнформацiю rцодо розмiрiв витрат на виплату доплат суддям за науковий
ступiнь;

- копiТ технiчних аудiозаписiв судових засiдань;
- копiТ судових рiшень в адмiнiстративних справах та виконавчi листи;
- iнформацiю щодо суддiвськоi винагороди суллiв Рiвненського окружного

адмiнiстративного суду;
- iнформацiю щодо заробiтноi плати працiвникiв апарату Рiвненського окружного

адмiнiстративного суду;
- iнформаuiю шодо повноважень, результатiв дiяльностi та перелiку суллiв

Рiвненського окружного адмiнiстративного суду;
- iнформацiю щодо результатiв проходження суддями Рiвненського окружного

адмiнiстративного суду квалiфiкацiйного оцiнювання, порядку (способу)
отримання судом рiшень ВищоТ квалiфiкацiйноi KoMiciT суллiв УкраТни про
визнання суддiв такими, що пiдтвердили здатнiсть здiйснювати правосуддя;

- iнформацiю щодо виплати головним спецiалiстам з iнформацiйних технологiй
Рiвненського окружного адмiнiстративного суду доплат за безпосереднс
виконання функцiй iз забезпечення кiбербезпеки, кiберзахисту та безпеки
iнформацiйних технологiй;

- iнформацiю щодо надання помiчникам суллiв Рiвненського окружного
адмiнiстративного суду щорiчноi додатковоТ оплачуваноТ вiдпустки за

особливий характер працi, пов'язаний з ненормованим робочим днем:
- iнформацiю щодо прийнятих Рiвненським окружним адмiнiстративним судом

рiшень, заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню на територiТ УкраТrrи

гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-
СоV-2;

- iнформацiю щодо витрат на забезпечення роботи суду, розмiрiв надходжень вiд
сплати судового збору;

- копiТ бюджетних запитiв, розписiв, звiтiв про виконання кошторису суду;
_ iнформацiю щодо укладених та виконаних договорiв Рiвненського окружного

адмiнiстративного суду для запуску €СIТС та пiдсистеми кЕлектронний суД);
- iнформацiю щодо кiлькостi адмiнiстративних справ, в яких сторонами досягнуто

примирення;
- копii рiшень про призначення на посади, зарахування до штату сулу суллiв

Рiвненського окружного адмiнiстративного с}дуi



копiТ штатних розписiв Рiвненського окружного адмiнiстративного суду;
iнформацiю щодо видiлених PiBHeHcbKoMy окружному адмiнiстративному суду
та витрачених сум бюджетних коштiв для запобiгання поширенню на територii
Украiни гостроТ респiраторноi хвороби COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipycoM
SARS-CoV-2;
копii органiзацiйно-розпорядчих документiв суду;
iнформачiю tцодо сум витрачених бюджетних коштiв на за,тучення послуг
перекладачiв (сурлоперекладачiв), процедури зzlJIучення перекладачiв судом за

рахунок коштiв ffержавного бюджету УкраТни.

Yci матерi€ulи, що стосуються роботи iз запитами про надання публiчноТ iнформаrriТ,

сформованi та зберiгаються у номенклатурнiй справi J\b 01-33 кЗапити про надання
публiчноТ iнформацii та рiшення за результатами iх розгляду>.

03 липня 2020 року

Керiвник апарату 0r 0.I. Школяр-Чулiпа



BIIKOHAHH'I Pinnencurcurvr oKpy?I(HIrM aArvriuicrparl{BHITMSsrr npo BIIKOHaHHfl rIBHCHUbrt|lIvr u^PJrnlrfrrvr 4Arvrrurv r F

cyAoM BrrMor 3arcoHy Yrpainu "flpo Aocryr 4o ny6.rri'rHoi iuQoprvrauii"
3sir

sa II uiaPiuur 2019 PoKY

Ha sm(oHaHHs rryHKry 10 cmmi 15 3ar<ouy Yrpainra <IIpo_AocryII 4o uy6niuuoi

iu(fopnraqii> s PiBHeHcbKoMy oKpyxHoMy a.UuiuicrparrBHoMy cyAi 6yno rpoBeAeHo aualig

po6orrn ig sanuraN{u na iu$opr'raqiro.
flporxron ll ninpiu.rx 2019 poxy Ao PisHeHcbKoro oKpyxHolo aAMHlcrparI'IBHOTO cyAy

naAifiuro 17 nucsno#x sanrrriu ,ig 6irrrt r4xralopl'IAI'IqHI{x oci6 Ha orpl{MaHnx iuSoprr'raqii

B ropsAKy Br3HaqeHouy 3arconorra Yrcpaiuu <IIpo Aocryr 4o ny6niunoi in(popuauii>'

Biguoei.ui ,u "n*urri 
sauprTlI 6ylo HaAaHo llporsroM 5 po6ouux anis s lHg ik

Ha,4XOAXeHHfl B rrlrcbMonifi $oprrai ra nanpar:reui sanuryBaqaM 3a AorloMor.orc [orlrToBoro Ta

enerTpoHHoro :e'x3xY.

3aurarynaui snepm-nucs 3 [poxauuflM HaAarI4:

- in$opnaaqiro lqoAo crpyKrypr{ PisueucrKoro oKpyxHoro aAninicrparl4BHoro cyAy 3a

2013-20l4pp'; 
rncrxoi sa6oorosaE rapo6irnoT rIrIarI'I- iu$oprraaqiro uto.uo KpeAr.rTopcrroi sa6opronauocTl IIO BI4IIJIaTI :

cyAAflM ta upaqiuu'IKaM anapary cyAy;

- B[KonaB.rufi nucr Ta Korrlrc piurenua n aArraiuictparunnift cnpani;

- iusoprraarlirc uoAo nassuocri a6o ni4cyruocri y cyai oprani:auifinux a6o rexni'rHux

yMoB, neo6xiAultx Anfl BI'IKoHaHHfl o6on'sgt<is cyaai;

- iu$oprraauiro qo.qo plxy crpaBl{; 
a6o nigcyruoc:ri y- iH(pOprraaqiro, uloAo rroAaHHfl cyMflMI,I3iu{B npo HasBHlcTb [pocTolo

cy.ui opraniearlifiHrax a6o texuiqHllx yMoB, neo6xi.uunx Anq BHKOHaHHS o6os',ssrie

cyMi; 
rrirn r',oro *utr^Hvr 4xenHs a6o nil gsir Aererary cyAy'- iH$oplrlaqiro, uroAo BIIAaHHX KolrrrlB Ha Bup{'

,nii 1puuf{acrb y XVII rro3aqeproBoro :'i's4y cy^gin Yxpaiuu;

- intpopuaqirc uloAo HapaxoBaHoi ia suuraqeuoi sapo6iT noi nlaru cyaain;

- iu$opuaqiro, ruoAo ua6pannr piurenuxu garonnoi culrr4;

- in$oprraaqiro, rqoAo BaKalrrHr.rx flocaA noNti.Iuuxin cylAin;

Yci narepialra, uo cTocyroTbcr po6orn is 3arII',ITaMI{ [IoAo HaAaHHs uy6niunoi

in$oprraaqii, c([oprraonani ta a6epiraroucfl y HoMenrnarypuifi cnpani ]1b01-33 <3anuru na

orpr.rMaHgfl ny6niuuoi iu(fopnraUii ta piruenuq 3a pe3yJlbraraMl'I ix posrlagy>'

Kepinnur ar,aqary

08 ci.rHs 2020 poxy

0,,,f O.I.Illxonqp-9Ynina


