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Інформація про розгляд Радою адвокатів Хмельницької області  

звернень про притягнення до адміністративної відповідальності  

за порушення права адвоката на інформацію  

(ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») 

за 2018 рік 

 
№ 

п/п 

Дата 

звернення 

до РАР  

В чому полягало порушення права 

на інформацію, дата вчинення дії, 

бездіяльності, правопорушення 

Дата та результат рішення РАР, 

прийнятого за зверненням адвоката  

Дата та результат розгляду 

протоколу про 

адміністративне 

правопорушення судом 

1 12.01.18  Неправомірна відмова у наданні 

інформації керівника Городоцької 
місцевої прокуратури /бездіяльність/,  

07.12.2017 р. 

15.01.18 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення у зв´язку з відсутністю  

повноважень щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності посадової 
особи прокуратури  

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 
15.01.18 р. матеріали подання 

адвоката направлено у 

прокуратуру Хмельницької 
області 

05.02.18р. відповідь 
прокуратури Хмельницької 

області про відсутність 

підстав для реагування 

2 29.01.18 Неправомірна відмова у наданні 
інформації заступником начальника 

відділу державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень Управління з питань 

реєстрації Хмельницької міської ради 

/посилання на ст..159 КПК України 
щодо тимчасового доступу до 

документів /, 22.01.2018 р.  

12.02.18 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника начальника відділу 

державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень Управління 

з питань реєстрації Хмельницької міської 

ради Соловей М.М. 
 

 

02.03.18 р. – постановою 
Хмельницького м/р суду 

/суддя Слободян В.С./ особу 

визнано винною, звільнено 
від відповідальності згідно 

ст.22 КУпАП/ малозначність/ 

 

3 29.01.18 Неправомірна відмова у наданні 

інформації тимчасово виконуючим 

обов´язки редактора газети 

«Подільські вісті» Лічманом 
П.Р./посилання на інформацію з 

обмеженим доступом/, 16.01.2018 р. 

 

30.01.18 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 

складу адміністративного правопорушення, 
адвокатський запит не відповідає вимогам  

ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» /інформація з 
обмеженим доступом/ 

 

 

 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

4 05.02.18 Надання неповної інформації 

заступником начальника СВ 
Дунаєвецького відділу поліції ГУНП 

у Хмельницькій області 

Рейтаровського А.В. на запит від 
11.01.18 р.  /посилання на матеріали 

кримінального провадження/, 

22.01.2018 р. 

07.02.18 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення у зв´язку з відсутністю 

повноважень щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності посадової 
особи органу поліції, запит поданий в 

порушення порядку, визначеному абз.4 ч.1 

ст.24 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 
07.02.18 р. матеріали 

звернення адвоката 

направлено начальнику 
Дунаєвецького відділу 

поліції ГУНП у 

Хмельницькій області 
15.02.18р. відповідь 

начальника Дунаєвецького 

відділу поліції ГУНП у 
Хмельницькій області про 

направлення звернення 

адвоката у Слідче управління 
ГУНП в Хмельницькій 

області  

5 05.02.18 Надання неповної інформації 

заступником начальника СВ 
Дунаєвецького відділу поліції ГУНП 

у Хмельницькій області 

Рейтаровського А.В. на запит від 
12.01.18 р. /посилання на матеріали 

кримінального провадження/, 

22.01.2018 р. 

07.02.18 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення у зв´язку з відсутністю 

повноважень щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності посадової 
особи органу поліції, запит поданий в 

порушення порядку, визначеному абз.4 ч.1 

ст.24 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 
07.02.18 р. матеріали 

звернення адвоката 

направлено начальнику 
Дунаєвецького відділу 

поліції ГУНП у 

Хмельницькій області 

15.02.18р. відповідь 

начальника Дунаєвецького 

відділу поліції ГУНП у 
Хмельницькій області про 

направлення звернення 
адвоката у Слідче управління 

ГУНП в Хмельницькій 

області 
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6 12.02.18 Неправомірна відмова у наданні 
інформації директора Хмельницького 

НДЕКЦ МВС України Ганзюка А.Л.  

/бездіяльність/, 16.01.2018 р. 
 

  

27.02.18 р. – рішення про відмову у 
складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю 

складу адміністративного правопорушення, 
адвокатський запит не відповідає вимогам  

ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» /інформація з 
обмеженим доступом/ 

 

 

16.02.18 р. адвокату надана відповідь на 

запит. 

Рішення РАР адвокатом не 
оскаржено 

 

7 16.04.18 Неправомірна відмова у наданні 
інформації голови ОСББ «Домобут-

169» Плохотнюка Б.А. 

/бездіяльність/, 01.03.18 р. 

 

 

15.05.18 р. – рішення про відмову у 
складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення відповідно до ч.2 ст.38 

КУпАП у зв´язку з закінченням строку 

притягнення до адміністративної 

відповідальності 

 

 

 

 

Рішення РАР адвокатом не 
оскаржено 

 

8 21.06.18 Неправомірна відмова у наданні 

інформації Гвардійського  сільського 

голови Нетреби Т.В. /бездіяльність/, 
01.06.18 р. 

 

 

07.09.2017 р. – заява адвоката про 

залишення подання без розгляду.  

  

 

 

Адвокату надана відповідь на запит. 

 

9 26.06.18 Неправомірна відмова у наданні 
інформації виконуючим обов´язки 

Міністра охорони здоров´я України 

Супрун У. на запит від 03.05.2018 
р./посилання на передачу 

запитуваних документів іншій 

юридичній особі, посилання на 
інформацію з обмеженим доступом/, 

10.05.2018 р. 

 
 

 

Неправомірна відмова у наданні 
інформації виконуючим обов´язки 

Міністра охорони здоров´я України 

Супрун У. на запит від 07.06.2018 
р./посилання на передачу 

запитуваних документів іншій 
юридичній особі, посилання на 

інформацію з обмеженим доступом/, 

14.06.2018 р. 

12.07.18 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника Міністра охорони 

здоров´я Лінчевського О.В.  
12.07.18 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення відносно виконуючого 
обов´язки Міністра охорони здоров´я 

України Супрун У. у зв´язку з відсутністю 

складу адміністративного правопорушення 

 

 

12.07.18 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника Міністра охорони 

здоров´я Лінчевського О.В.  
12.07.18 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення відносно виконуючого 

обов´язки Міністра охорони здоров´я 

України Супрун У. у зв´язку з відсутністю 
складу адміністративного правопорушення 

13.07.2018 р. - матеріали 
провадження про 

адміністративне 

правопорушення направлені 
до Печерського районного 

суду м.Києва 

Справа призначена на 
08.01.2019 р. згідно з 

відомостями з Єдиного 

реєстру судових рішень  

 

 

14.07.2018 р. - матеріали 
провадження про 

адміністративне 

правопорушення направлені 
до Печерського районного 

суду м.Києва 
Справа призначена на 

08.01.2019 р. згідно з 

відомостями з Єдиного 
реєстру судових 

10 27.08.18 Несвоєчасне надання інформації 
генеральним директором ТОВ – 

Агрофірма «МАЯК» Марченком  
В.Л., 14.08.2018 р. 

10.09.18 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно генерального директора ТОВ – 
Агрофірми «МАЯК» Марченка  В.Л. 

06.11.18 р. – постановою 

Полонського районного суду 

/суддя Горгулько Н.А./ особу 

визнано винною, звільнено 

від відповідальності згідно 

ст.22 КУпАП/ малозначність/ 

 

11 28.08.18 Неправомірна відмова у наданні 

інформації виконуючим обов´язки 
Міністра охорони здоров´я України 

Супрун У., заступником Міністра 

охорони здоров´я Лінчевським О.В.  
на запит від 02.08.18 р./посилання на 

передачу запитуваних документів 

іншій юридичній особі, посилання на 
інформацію з обмеженим доступом/, 

07.08.2018 р. 

 

10.09.18 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно заступника Міністра охорони 

здоров´я Лінчевського О.В.  

10.09.18 р. – рішення про відмову у 
складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення відносно виконуючого 

обов´язки Міністра охорони здоров´я 
України Супрун У. у зв´язку з відсутністю 

складу адміністративного правопорушення 

 

11.09.2018 р. - матеріали 

провадження про 
адміністративне 

правопорушення направлені 

до Печерського районного 
суду м.Києва 

Справа призначена на 

08.01.2019 р. згідно з 
відомостями з Єдиного 

реєстру судових рішень  

 

12 06.09.18 Неправомірна відмова у наданні 
інформації головою ОСБЖБ «Рідна 

домівка» Степановою О.В. 
/бездіяльність/, 02.08.18 р.  

 

24.09.2018 р. – заява адвоката про 
залишення звернення без розгляду.  

  

 

 

 

13 01.10.18 Неправомірна відмова у наданні 

інформації, несвоєчасне надання 

інформації головним лікарем  

Хмельницької обласної лікарні 

10.10.2018 р. – заява адвоката про 

залишення звернення без розгляду.  
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Флаксембергом А.С. /посилання на 
значний обсяг запитуваної інформації 

/ 24.09.2018 р. 

14 23.10.18 Неправомірна відмова у наданні 
інформації головою Дунаєвецької 

міської  об´єднаної територіальної 

громади Заєць В.В. /бездіяльність/, 
19.10.18 р. 

30.10.2018 р. – заява адвоката про 
залишення звернення без розгляду.  

  

 

 

 

15 29.10.18 Несвоєчасне надання інформації 

директором КП 

«Хмельницькбудзамовник» 
Панченком О.П., 08.10.2018 р. 

12.11.18 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення 
відносно директора КП 
«Хмельницькбудзамовник»  

Панченка О.П. 

05.12.18 р. – постановою 

Хмельницького м/р суду 

/суддя Приступа Д.І../ особу 

визнано винною,  звільнено 

від відповідальності згідно 

ст.22 КУпАП/ малозначність/ 

 

16 28.11.18 Неправомірна відмова у наданні  

інформації,  несвоєчасне надання 

інформації командиром в/ч А2007 

Болюхом Ю.Л. /посилання на 

інформацію з обмеженим доступом/, 
23.11.2018 р. 

29.11.18 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення у зв´язку з відсутністю 

повноважень щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності 
військовослужбовця  

 

 

Рішення РАР адвокатом не 

оскаржено 

 

17 03.12.18 Неправомірна відмова у наданні  

інформації керівником 

Сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу 

«Перший національний аграрний 

кооператив» Герасимюком С.В. 
/бездіяльність/, 20.11.2018 р. 

03.12.2018 р. – призначено розгляд 

матеріалів про адміністративне 

правопорушення на 17.12.2018 р., 

04.01.2019 р. - розгляд перенесено на 

21.01.2019 р. через невручення Герасимюку 

С.В. повідомлення з дату та час розгляду 
матеріалів, копії заяви   

 

 

 


