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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 2020 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 14.01.20  Неправомірна відмова у наданні 

інформації начальником управління 
ліцензування та контролю якості 

подання мед. допомоги МОЗ України 

Слонецьким І.І. /бездіяльність/, 
10.12.19 р. 

30.01.20 р. – складено протокол про 

адміністративне правопорушення ХМ 
№000001 відносно Слонецького І.І. 

 

04.08.20 р. провадження  

закрито через закінчення 
строку за ст.38 ч.2 КУпАП 

2 30.01.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації начальником СВ ХВП 
ГУНП в Хмельницькій області 

Негуляєвим В.М., /бездіяльність/, 

22.01.20 р.  

02.02.20 р. - заява адвоката про залишення 

заяви без розгляду.  
 

 

3 06.02.20  Неправомірна відмова у наданні 

інформації головою Ярмолинецької 

районної ради Безушко В.І., 
29.01.20р. 

04.03.20 р. – заява адвоката про 

залишення заяви без розгляду.  

 
 

 

 

4 31.03.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації начальником управління 
ДАБІ в Хмельницькій області Бойко 

А.О., /бездіяльність/, 19.03.20 р. 

 

02.04.20 р. – заява адвоката про 

залишення заяви без розгляду.  

 

 

5 08.04.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації головним редактором 

газети «Трудівник Полісся» Мальчук 
В.О., 12.03.20 р. 

 

08.04.20 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю  
складу адміністративного правопорушення  

Рішення РАХО адвокатом не 

оскаржено 

 

6 17.04.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації директором філії 
Хмельницької дирекції АТ 

«Укрпошта» Громова М.В., 

06.04.2020 р. 

21.04.20 р. – заява адвоката про 

залишення заяви без розгляду.  
 

7 27.04.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації Летичівським селищним 

головою Тисячним І.І., завідувачем 
сектору з питань держ. Реєстрації 

Летичівської селищної ради 

Малініною О.С., 09.03.20 р. 

 

27.04.20 р. – заява адвоката про 

залишення заяви без розгляду.  
 

8 10.06.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації т.в.о президента, головою 
правління ПрАТ АСК «Омега» 

Карагаєвим П.А. /бездіяльність/, 

19.05.20 р. 
 

 

22.06.20 р. - складено протокол про 

адміністративне правопорушення ХМ 
№000002 відносно Карагаєва П.А. 

 

27.11.20 р. – постановою 

Шевченківського районного 
суду м.Києва особу визнано 

винною, провадження 

закрито через закінчення 
строку за ст.38 ч.2 КУпАП  

 

9 24.06.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації головою СГК «Промінь» 
Терлецькою Г.В. /бездіяльність/, 

01.06.20 р. 

 

06.07.20 р. - складено протокол про 

адміністративне правопорушення ХМ 
№000003 відносно Терлецької Г.В. 

 

10.09.20 р. – постановою 

Старокостянтинівського 
районного суду особу 

визнано винною, накладено 

штраф 25 НМДГ 
 

10 20.07.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації начальником відділу у 
Новоушицькому районі ГУ 

Держгеокадастру у Хмельницькій 

області, Андрієнком О.А., 16.07.20 р. 

 

29.07.20 р. – заява адвоката про 

залишення заяви без розгляду. 
 

11 11.08.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації в.о. директора 
Державного архіву у Хмельницькій 

області, Бурдуваліс К.М., 10.08.20 р. 

 

25.08.20 р. – рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 
правопорушення у зв´язку з 

невідповідністю запиту та додатків вимогам 

закону  

 

Рішення РАХО адвокатом не 

оскаржено 

 

12 13.08.20 Несвоєчасне надання інформації 26.08.20 р. – заява адвоката про  
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головою ОК «Амстердам» Стасюком 
І.В., 04.08.20 р. 

 

залишення заяви без розгляду. 

13 02.09.20  Неправомірна відмова у наданні 
інформації в.о. директора 

Державного архіву у Хмельницькій 

області, Бурдуваліс К.М., 03.09.20 р. 

 

15.09.20 р. – заява адвоката про 
залишення заяви без розгляду у звʼязку з 

мирним врегулюванням та наданням 

адвокату запитуваної інформації. 

 

14 10.09.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації, несвоєчасне надання 

інформації головою Старосинявської 
селищної ради  Здебським В.Е., 

15.09.20 р. 

 

24.09.20 р. - складено протокол про 

адміністративне правопорушення ХМ 

№000004 відносно Здебського В.Е.. 

 

11.11.20 р. – постановою 

Старосинявського районного 

суду особу визнано винною, 
накладено штраф 25 НМДГ 

 

15 14.09.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації  начальником 

Хмельницького районного ВП ГУНП 
в Хмельницькій області 

/бездіяльність/, 01.09.20 

 

30.09.20 р. - рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю  
складу адміністративного правопорушення 

Рішення РАХО адвокатом не 

оскаржено 

 

16 01.10.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації головою ГО 

«Хмельницьке міське товариство 
інвалідів» Янюк Н.П., 03.12.19 р. 

 

02.10.20 р. - рішення про відмову у 

складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю  
складу адміністративного правопорушення, 

закінченням строку притягнення до 

адміністративної відповідальності  

Рішення РАХО адвокатом не 

оскаржено 

 

17 12.11.20 Неповне надання інформації 

02.10.20 р., неправомірна відмова у 

наданні інформації  начальником 

Летичівського ВП ГУНП в 
Хмельницькій області /бездіяльність/, 

28.10.20 

 

26.11.20 р. - рішення про відмову у 
складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю  

складу адміністративного правопорушення, 
звернення до ГУ НП в Хмельницькій 

області щодо проведення службового 

розслідування від 26.11.20 р. 

Рішення РАХО адвокатом не 
оскаржено 

 

18  16.11.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації  головним лікарем 

Комунального закладу охорони 
здоров’я «Хмельницький обласний 

центр медико-соціальної експертизи» 

Крупою Т.В., /бездіяльність/, 29.10.20 

 

25.11.20 р. – заява адвоката про 

залишення заяви без розгляду 

 

19 15.12.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації директором ТОВ 

«Добробут-Проект» Слободян М.М. 
/бездіяльність/, 09.10.20 

 

28.12.20 р. - складено протокол про 

адміністративне правопорушення ХМ 

№000005 відносно Слободян М.М. 

 

З 28.12.20 р. - перебуває на 

розгляді Хмельницького 

міськрайонного суду 

20 21.12.20 Неповне надання інформації 

Олешинською сільською радою, 

10.11.20 

 

22.12.20 р. - рішення про відмову у 
складанні протоколу про адміністративне 

правопорушення у зв´язку з відсутністю  

складу адміністративного правопорушення 

Рішення РАХО адвокатом не 
оскаржено 

 

21 28.12.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації головою правління ОСББ 

«Франка 55» Горбанем С.П. 
/бездіяльність/, 22.11.20 

 

29.12.20 р. – розгляд заяви призначено на 

13.01.21 р.  
13.01.21 р. – розгляд відкладено для 
мирного врегулювання  

 

22 30.12.20 Неправомірна відмова у наданні 

інформації  начальником ГУ ПФУ у 
Хмельницькій області Крупою О.В., 

15.12.20 

 

31.12.20 р. – розгляд заяви призначено на 

15.01.21 р.  
 

 

 


