Опис судового порядку оскарження рішень, дій (бездіяльності)
обласної державної адміністрації та її посадових осіб
Порядок звернення до суду регламентований процесуальним
законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України
(надалі – КАС).
Так, ст. 2 КАС визначає, що завданням адміністративного судочинства
є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і
службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень.
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії
чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо
таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України
встановлено інший порядок судового провадження.
Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:
1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова
особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу
місцевого
самоврядування,
крім
тих,
які
підсудні
окружним
адміністративним судам;
2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності
суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до
адміністративної відповідальності;
3) усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб'єктами
владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку,
здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат
непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних
послуг, допомоги, захисту, пільг.
Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у
яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган
влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім
справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про
адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам
як адміністративним судам.
Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи
службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і
вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або
окружним адміністративним судом за вибором позивача.
У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності
адміністративної
справи
така
справа
розглядається
місцевим
адміністративним судом за вибором позивача. (ст.18 КАС)

Ст. 19
КАС
визначає
правила
територіальної
підсудності
адміністративних
справ.
Адміністративні
справи
вирішуються
адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Адміністративні
справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій
чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються інтересів
конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем
проживання (перебування, знаходження) позивача. У разі невизначеності цим
Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа
розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.
Стаття 106 КАС встановлює вимоги до позовної заяви
У позовній заяві зазначаються:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна
заява;
2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
3) ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової
чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі відомі;
4) зміст позовних вимог згідно з частинами четвертою і п’ятою статті
105 цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої
вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів – зміст позовних
вимог щодо кожного з відповідачів;
5) у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати
судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення
надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у
забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про
витребування доказів; про виклик свідків тощо;
6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги,
позивач надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, які не може
самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких
доказів.
До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що
приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім
випадків подання адміністративного позову суб’єктом владних повноважень.
Суб’єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову
зобов’язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим
листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії
позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається
також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не
належить сплачувати.
Позовна заява підписується позивачем або його представником із
зазначенням дати її підписання.

Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються
ім’я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається
довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника,
додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї
відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору,
крім випадків, коли його не належить сплачувати.
Підготовлено юридичним відділом апарату облдержадміністрації

