Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 02.04.2018 року
№ справи

Позивач

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Відповідач

Предмет позову

Результат

296/7446/17 Грузд Ігор Дмитрович Виконавчий комітет
Житомирської міської
ради

Виконавчий комітет
Житомирської міської
ради

про визнання
Апеляційну скаргу
незаконним та
залишено без
скасування рішень задоволення, а
постанову без змін.

283/2231/17 Бех Микола
Олексійович

Інспектор відділу
безпеки дорожнього
руху Управління
патрульної служби у
м.Житомирі
Департаменту
патрульної поліції
Нікітін Олександр
Анатолійови

Інспектор відділу
безпеки дорожнього
руху Управління
патрульної служби у
м.Житомирі
Департаменту
патрульної поліції
Нікітін Олександр
Анатолійови

про визнання дій
протиправними
щодо притягнення
до
адміністративної
відповідальності та
скасувати
постанову про
накладення
адміністративного
стягнення

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
рішення без змін.

806/2954/17 Луцький Олександр
Миколайович

Управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій у
Житомирській області

Управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій у
Житомирській області

про стягнення
16824,90 грн
середнього
заробітку за період
затримки
розрахунку при
звільненні

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

806/2562/17 Міщенко Олександр
Вікторович
Суддя
Шевчук
С.М.

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

про визнання
незаконним та
скасування наказу
№99/0/7-17 від
19.08.2017 року

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову
постанову про
відмову в
задоволенні
позову.

806/3172/17 Кочевенко Микола
Євгенович

Кочевенко Микола
Євгенович

Управління
Міністерства
внутрішніх справ
України в
Житомирській області

про визнання
протиправною
бездіяльність,
зобов'язання
вчинити дії

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

Рівненська міська рада

про визнання дій
неправомірними,
зобов'язання
передати земельну
ділянку у постійне
користування

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано та
закрито
провадження по
справі.

Управління
Міністерства
внутрішніх справ
України в
Житомирській області
569/838/17 Приватний вищий
навчальний заклад
"Європейський
Університет"

Приватний вищий
навчальний заклад
"Європейський
Університет"

806/1610/17 Шевцова Ірина
Михайлівна

Генін Микола
Володимирович

Реєстраційна служба
Житомирського
районного управління
юстиції Житомирської
області

про визнання
протиправними та
скасування рішень,
вилученння записів
із реєстру

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано в
частині та
прийнято в цій
частині нову
постанову про
відмову в
задоволенні позову
в частині.

про зобов'язання
вчинити дії

Апеляційну скаргу
задоволено,
рішення змінено в
частині.

Житомирська районна
державна адміністрація
Житомирської області
Міністерство юстиції
України
Відділ державної
реєстрації
Житомирської районної
адміністрації
Житомирської області
295/14407/1 Журавський Віталій
7
Антонович

Журавський Віталій
Антонович

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області

806/2635/17 Житомирське
об'єднане управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області

Товариство з
додатковою
відповідальністю
"Житомирський завод
покрівельних та
ізоляційних матеріалів"

Товариство з
про стягнення
додатковою
11383,71 грн.
відповідальністю
"Житомирський завод
покрівельних та
ізоляційних матеріалів"

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано та
прийнято нову про
часткове
задоволення
позову.

