
ІНФОРМАЦІЯ 

 

про діяльність Державної судової адміністрації України 

у 2017 році  

 

Основною метою судової реформи є відновлення суспільної довіри до 

судів і забезпечення верховенства права при здійсненні правосуддя. 

Важливим етапом у досягненні означеної мети є належне організаційне, 

матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності органів судової 

влади. 

Державною судовою адміністрацією України сформульовано 7 

пріоритетних напрямків діяльності, робота над якими тривала у 2017 році та 

продовжуватиметься до повної їх реалізації. Так, серед пріоритетів визначено 

забезпечення виконання рішень про оптимізацію мережі судів, визначення 

оптимальної кількості суддів і працівників апаратів судів з урахуванням 

судового навантаження, обрахування бюджету кожного суду відповідно до 

кількості розглянутих справ, розробка, впровадження Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, модернізація та підтримка на 

належному рівні ІТ-інфраструктури судів й інших органів, установ системи 

правосуддя, забезпечення взаємодії з інформаційними системами державних 

органів та установ, організація роботи Служби судової охорони. 

У 2017 році загальна кількість місцевих та апеляційних судів в Україні 

становила 761, з них функціонувало 675 апеляційних і місцевих судів, з яких 

86 тимчасово не здійснювали правосуддя (32 суди – на території проведення 

антитерористичної операції в Донецькій області, 18  – у Луганській області, 

36  – на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополя). 

 

1. Стан фінансового забезпечення органів судової влади 

 

Упродовж останніх двох років спостерігається значний ріст рівня 

задоволення потреби системи правосуддя у фінансових ресурсах:  у 2017 році 

становив 71,1%, що на 23,3% більше в порівнянні з 2016 роком. 
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Ріст рівня задоволення потреби у фінансових ресурсах у 2017 році 

обумовлений застосуванням нових методик у плануванні видатків судів, 

розроблених та імплементованих завдяки плідній співпраці з міжнародними 

експертами. 

  

 



3 
 

Застосування методик, чітко орієнтованих на результат роботи, 

дозволило ДСА України успішно провести узгоджувальну нараду з 

Міністерством фінансів України з метою отримання необхідних фінансових 

ресурсів для максимального покриття потреб системи правосуддя. 

Завдяки новим підходам у плануванні спостерігається зростання частки 

бюджетних призначень ДСА України в загальній сумі видатків Державного 

бюджету України: 

 Так, Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" 

визначені для ДСА України бюджетні призначення склали 8 632,1 млн грн, з 

них за загальним фондом державного бюджету – 6 632,1 млн грн, за 

спеціальним фондом державного бюджету – 2 000,0 млн гривень. 
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Порівнюючи бюджетні призначення 2017 року з 2016 роком, маємо 

зростання асигнувань на 3 329,4 млн грн або 62,8%, у тому числі за 

загальним фондом державного бюджету на 3 064,7 млн грн або 85,9% та за 

спеціальним фондом – на 264,7 млн грн або 15,3%. 
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На кінець 2017 року загальна сума бюджетних призначень ДСА України 

для забезпечення діяльності органів системи правосуддя, з урахуванням 

понадпланових надходжень судового збору, склала 9 608,0 млн грн, з яких із 

джерел спеціального фонду державного бюджету – 2 975,9 млн гривень. 

Приріст бюджетних призначень на кінець 2017 року в порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року склав 3 031,6 млн грн або 46,1%.  

У 2017 році в структурі бюджетних призначень частка із загального 

фонду державного бюджету склала 69% (2016 рік – 54,4%), зі спеціального 

фонду державного бюджету – 31% (2016 рік – 45,6%). 

Призначення із джерел спеціального фонду державного бюджету у 2017 

році склали 2 975,9 млн гривень. 

У порівнянні з 2016 роком фінансове забезпечення соціальних видатків, 

основною складовою яких є заробітна плата з нарахуванням, збільшилося на 

2 077,2 млн грн або 39,6%.  

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році 

порівняно з 2016 роком зросли на 21,0 млн грн або 9,4%, що пояснюється 

підвищенням цін і тарифів на ці послуги.  

Обсяг інших поточних видатків на здійснення судочинства у 2017 році 

зріс на 319,3 млн грн або на 51,7%. 

Капітальні видатки збільшилися на 614,0 млн грн або на 125,6%. 
 

 

 

Планові призначення державного бюджету у 2017 році від сплати 

судового збору становили 2 000,0 млн грн, тоді як фактичні надходження від 

сплати судового збору склали 2 969,7 млн грн, що на 48,5% більше від 

запланованих. 
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Бюджетні призначення на кінець 2017 року за рахунок спеціального 

фонду державного бюджету склали 2 975,9 млн грн (з урахуванням 

понадпланових надходжень та перехідного залишку минулих періодів), що 

на 975,9 млн грн більше від призначень на початок року. 

  

У 2017 році понадпланові надходження спеціального фонду 

державного бюджету від сплати судового збору були розподілені ДСА 

України на найбільш проблемні напрями: 512,2 млн грн спрямовані на 

соціальні видатки, 19,3 млн грн – на комунальні видатки, 87,7 млн грн – на 
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інші поточні видатки для здійснення судочинства, 356,7 млн грн – на 

капітальні видатки. 

  

  

Порівнюючи показники надходжень судового збору до спеціального 

фонду державного бюджету у 2016 – 2017 роках, спостерігаємо у 2017 році 

зменшення надходжень судового збору на 247,5 млн грн або на 7,7%., що 

зумовлено зменшенням кількості позовів до судів.  
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Бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету у 

2017 році зменшилися лише на 22,6 млн грн або на 0,8%. 

  

Як і в попередньому році, видатки на оплату праці у 2017 році 

передбачені, як за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

так і за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. 

На 2017 рік фонд оплати праці судам доведено, виходячи з попередніх 

умов нарахування суддівської винагороди суддям, які не пройшли 

кваліфікаційне оцінювання. Різниця між фондом оплати праці суддям, які 

пройшли кваліфікаційне оцінювання, та фондом оплати праці за попередніми 

умовами нарахування суддівської винагороди судам була централізована на 

рівні головного розпорядника бюджетних коштів. На виплату у 2017 році 

суддівської винагороди за новими умовами оплати та вихідної допомоги 

додатково були збільшені кошторисні призначення місцевих та апеляційних 

судів на загальну суму 203 068,4 тис. грн, у тому числі:  

січень – 11 793,4 тис. грн; 

лютий – 15098,2 тис. грн; 

березень – 13868,0 тис. грн; 

квітень – 13580,6 тис. грн; 

травень – 15994,0 тис. грн; 

червень – 15139,2 тис. грн; 

липень – 15666,2 тис. грн; 

серпень – 25575,4 тис. грн; 

вересень – 21981,0 тис. грн; 

жовтень – 19180,6 тис. грн; 
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листопад – 17657,4 тис. грн; 

грудень – 17534,4 тис. гривень. 

За ініціативою ДСА України Міністерством фінансів України з лютого 

по липень 2017 року було здійснено наближення планових показників на 

оплату праці з нарахуванням з кінця року з подальшою компенсацією такого 

наближення за рахунок понадпланових надходжень судового збору до 

спеціального фонду державного бюджету для забезпечення обов’язкових 

виплат працівникам апаратів апеляційних і місцевих судів, територіальних 

управлінь ДСА України на загальну суму 33 570,1 тис. грн, у тому числі: 

лютий – 2444,7 тис. грн; 

березень – 2638,2 тис. грн; 

квітень – 6173,9 тис. грн; 

травень – 7916,0 тис. грн; 

червень – 4089,8 тис. грн; 

липень – 10307,5 тис. гривень. 

За період із липня по грудень 2017 року судам було збільшено фонд 

оплати праці за рахунок понадпланових надходжень судового збору разом із 

нарахуванням на заробітну плату на загальну суму 511,9 млн гривень. 

 

  

У цілому в судах за 2017 рік фактична середня суддівська винагорода  

(з урахуванням суддівської винагороди голів та заступників голів судів) 

склала 25 363 грн, фактична середня заробітна плата працівника апарату суду 

– 12 044 гривні. 
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Протягом 2017 року з метою належного фінансового забезпечення  

ДСА України 22 рази зверталася до Міністерства фінансів України з 

пропозиціями про внесення змін до розпису видатків. Всі пропозиції були 

задоволені.  

 

2. Інформаційно-технічне забезпечення судів 

 

Поняття "інформатизація суспільства", "інформаційне суспільство" все 

частіше використовуються в останні роки. Наразі спостерігається стрімкий  

розвиток інформаційних технологій, комп'ютерної техніки та програмного 

забезпечення. Все більшого значення набирає універсальне та спеціалізоване 

програмне забезпечення. Його розвиток відбувається настільки швидко, що 

кожного року з'являються нові версії з удосконаленими й новими 

функціональними можливостями. 

Сучасні комп'ютерні технології та засоби Інтернету використовуються 

практично в усіх галузях діяльності людини, зокрема, й установами 

правосуддя. 

Так, на виконання вимог законів України "Про судоустрій і статус 

суддів", "Про доступ до судових рішень", "Про Національну програму 

інформатизації", статті 48 Бюджетного кодексу України ДСА України 

здійснюються організаційні заходи з реалізації державної політики у сфері 

інформатизації.  
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До першочергових заходів з інформатизації відноситься придбання 

засобів інформатизації (комп'ютерної та оргтехніки, серверного обладнання 

тощо), отримання й супроводження послуг з інформатизації (супроводження 

автоматизованої системи документообігу, централізоване адміністрування 

локальних комп'ютерних мереж, супроводження іншого програмного 

забезпечення, доступ до електронних юридичних баз даних тощо), а також 

отримання послуг з придбання ліцензійного програмного забезпечення. 

Показники забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою місцевих, 

апеляційних судів у 2017 році в порівнянні з 2016 роком представлено нижче. 
 

Персональні комп’ютери 

 (од.) 

Види судів 

2016 рік 2017 рік 

наявні 

станом на 

31.12.2016 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

наявні 

станом на 

31.12.2017 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

Місцеві загальні суди 17 158 770 2 383 18 977 1 931 3 750 
Окружні адміністративні 

суди 
1 833 55 264 2 438 99 704 

Місцеві господарські суди 2 791 240 252 2 919 281 409 

Апеляційні суди 3 356 100 463 4 041 361 1 046 
Апеляційні 

адміністративні суди 
1 348 29 252 1 538 18 208 

Апеляційні господарські 

суди 
911 102 44 1 061 57 207 

ВСЬОГО 27 397 1 296 3 658 30 974 2 747 6 324 

 

 

Сервери 

(од.) 

Види судів 

2016 рік 2017 рік 

наявні 

станом на 

31.12.2016 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

наявні 

станом на 

31.12.2017 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

Місцеві загальні суди 1 463 33 248 1 241 133 0 
Окружні адміністративні 

суди 
76 1 19 76 3 3 

Місцеві господарські суди 89 1 20 89 2 2 

Апеляційні суди 120 3 27 113 11 4 
Апеляційні 

адміністративні суди 
37 1 13 36 0 0 

Апеляційні господарські 

суди 
28 2 5 28 0 0 

ВСЬОГО 1 813 41 332 1 583 149 9 

 

Принтери та багатофункціональні пристрої 

(од.) 

Види судів 

2016 рік 2017 рік 

наявні 

станом на 

31.12.2016 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

наявні 

станом на 

31.12.2017 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

Місцеві загальні суди 11 771 478 1 681 12 360 1 069 1 658 
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Окружні адміністративні 

суди 
1 190 13 135 1 307 26 143 

Місцеві господарські суди 1 564 142 79 1 659 68 163 

Апеляційні суди 1 867 92 162 2 250 121 504 
Апеляційні 

адміністративні суди 
849 16 107 939 60 150 

Апеляційні господарські 

суди 
538 55 13 621 38 121 

ВСЬОГО 17 779 796 2 177 19 136 1 382 2 739 

 

Системи фіксування судового процесу 

(од.) 

Види судів 

2016 рік 2017 рік 

наявні 

станом на 

31.12.2016 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

наявні 

станом на 

31.12.2017 

списано 

придбано, 

модернізовано 

тощо 

Місцеві загальні суди 5 443 538 725 4 463 1 124 144 
Окружні адміністративні 

суди 
309 35 8 358 20 69 

Місцеві господарські суди 324 27 51 364 14 54 

Апеляційні суди 354 104 64 296 20 0 
Апеляційні 

адміністративні суди 
90 5 14 91 2 3 

Апеляційні господарські 

суди 
67 32 9 64 7 4 

ВСЬОГО 6 587 741 871 5 636 1 187 274 

 

Динаміка наявності засобів інформатизації у 2017 році в порівнянні з 

2016 роком наведена на діаграмі. 

 
Стан забезпечення засобами інформатизації 

місцевих та апеляційних судів 
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Незважаючи на збільшення у 2017 році бюджетних призначень, рівень 

забезпечення установ правосуддя засобами інформатизації у зв'язку з 

наявністю морально та фізично зношеної техніки як такої, що підлягає 

списанню, не є стовідсотковим. 

Так, із загальної кількості засобів інформатизації, що знаходяться на 

обліку судів та територіальних управлінь ДСА України, протягом 2017 року 

було списано 5 465 одиниць персональних комп’ютерів, серверного 

обладнання, оргтехніки та систем фіксування судового процесу, протягом 

2016 року – 2 874 одиниці, тобто за звітний рік списано більше техніки 

майже у два рази, ніж у 2016 році. 

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 

2017 рік" спільним наказом ДСА України та Міністерства фінансів України 

від 10 лютого 2017 року № 143/72 "Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2017 рік" затверджено паспорт бюджетної програми на 2017 рік 

для місцевих та апеляційних судів.  

На забезпечення суддів і працівників апаратів судів засобами 

інформатизації, послугами з інформатизації та легалізацією комп’ютерних 

програм передбачені бюджетні призначення на 2017 рік у сумі  201 687,9 тис. 

грн, на 2016 рік – 152 817,6 тис. грн, тобто на звітний рік збільшено обсяг 

асигнувань майже у 1,3 раза. 

 

Види судів 

Засоби інформатизації,  

тис. грн 

Послуги з інформатизації,  

тис. грн 

Легалізація комп’ютерних 

програм, тис. грн 

2016 2017 

дина

мі 

ка, 

разів  

2016 2017 

дина

міка, 

разів 

2016 2017 

дина

міка, 

разів 



14 
 

Місцеві 

загальні суди 
73 220,3 62 672,5 0,9 26 701,9 37 709,3 1,4 3 834,1 11 995,0 3,1 

Окружні 

адміністратив

ні  

суди 

5 824,3 11 876,8 2,0 4 116,0 5 261,8 1,3 1 078,6 3 036,9 2,8 

Місцеві 

господарські 

суди 

5 866,6 10 105,9 1,7 3 711,6 8 507,8 2,3 839,1 2 106,2 2,5 

Апеляційні 

суди 
8 600,1 17 160,8 2,0 4 650,1 6 717,6 1,5 2 143,8 5 220,1 2,4 

Апеляційні 

адміністратив

ні суди 

4 394,5 4 042,8 0,9 2 376,6 5 261,8 2,2 1 948,7 1 830,2 0,9 

Апеляційні 

господарські 

суди 

2 038,8 5 821,4 2,9 1 039,6 1 369,5 1,3 432,9 991,5 2,3 

ВСЬОГО 99 944,6 111 680,2 1,1 42 595,8 64 827,8 1,5 10 277,2 25 179,9 2,5 

 

За інформацією, отриманою від розпорядників бюджетних коштів, на 

здійснення заходів для придбання засобів інформатизації, послуг з 

інформатизації та легалізації комп’ютерних програм в порівнянні з 2016 

роком освоєно протягом 2017 року:  

Види судів 

Засоби 

інформатизації, тис. 

грн 

Послуги з 

інформатизації, 

тис. грн 

Легалізація 

комп’ютерних 

програм, 

тис. грн 

2016 рік 2017 рік 2016 рік 2017 рік 2016 рік 2017 рік 

Місцеві загальні суди 64 859,9 70 039,0 24 997,5 36 388,0 3 315,5 7 447,6 

Окружні 

адміністративні суди 
5 865,2 11 638,0 3 922,8 4 626,2 1 678,7 2 725,2 

Місцеві господарські 

суди 
5 774,7 10 629,9 3 388,0 6 778,1 654,3 1 988,0 

Апеляційні суди 8 872,5 19 131,1 7 510,9 5 050,8 1 174,5 4 059,1 

Апеляційні 

адміністративні суди 
4 055,2 5 418,5 1 880,6 1 664,4 1 634,1 1 014,3 

Апеляційні 

господарські суди 
1 965,3 5 708,6 1 101,4 1 152,4 493,4 821,4 

ВСЬОГО 91 392,8 122 565,1 42 801,2 55 659,9 8 950,5 18 055,6 

 

Протягом 2017 року було відкрито асигнувань на загальну суму 

196 280,6 тис. грн, що в 1,4 раза більше, ніж у 2016 році (143 144,5 тис. грн). 

Структура використаних бюджетних призначень на придбання 

установами правосуддя засобів інформатизації за 2017 рік, у порівнянні з 

2016 роком, наведена на діаграмі. 
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З метою надання методичної допомоги місцевим та апеляційним судам 

при укладанні договорів, з урахуванням вимог статті 48 Бюджетного кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня  2002 року № 

1048 "Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної 

програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)", у  2017 році ДСА 

України підготовлено та погоджено з Генеральним державним замовником 

Національної програми інформатизації – Державним агентством з питань 

науки, інновацій та інформатизації України проекти типових договорів на 

заходи інформатизації для місцевих та апеляційних судів, техніко-економічні 

обґрунтування до них і направлено для врахування і використання в роботі 

апеляційним і місцевим судам, а також територіальним управлінням ДСА 

України.  

Проектами згаданих вище типових договорів на закупівлю засобів 

інформатизації передбачено технічні вимоги до обладнання, необхідного для 

придбання. 

 

2.1. Удосконалення й підтримка підсистеми  

"Зв’язок та передача інформації" 

 

З метою створення єдиного інформаційного простору установами 

правосуддя ДСА України здійснюються заходи щодо забезпечення обміну 

інформацією між ДСА України та іншими державними органами й 

установами. 

Так, відповідно до Порядку надсилання електронних копій судових 

рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого 

спільним наказом ДСА України та Міністерства юстиції України від 26 січня 
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2012 року № 12/152/5 (зі змінами), у 2017 році продовжувала здійснюватись  

передача електронних копій судових рішень, які набрали законної сили, з 

відомостями, які не можуть бути відкриті для загального доступу у справах 

про: адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (глава 13-А 

Кодексу України про адміністративні правопорушення); притягнення осіб до 

цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень. 

Упродовж 2017 року до Міністерства юстиції України було надіслано 

13 769 електронних копій судових рішень; за 2016 рік – 12 801 електронних 

копій судових рішень.  

Спільним наказом ДСА України, Генеральної прокуратури України від 

14 серпня 2014 року № 82/108 "Про затвердження Порядку надсилання 

інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій 

судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення" 

визначено процедуру міжвідомчого обміну інформацією щодо осіб у 

кримінальних провадженнях, скерованих до суду відповідно до пунктів 2, 3 

частини другої статті 283 КПК України, надсилання електронних копій 

судових рішень з відомостями, які не можуть бути відкриті для загального 

доступу, а також судових рішень за результатами розгляду апеляційних чи 

касаційних скарг у цих кримінальних провадженнях, ухвалених з моменту 

набрання чинності КПК України. 

Відомості з ЄРДР формуються інформаційною системою автоматично 

після внесення прокурором інформації про закінчення досудового 

розслідування у кримінальному провадженні стосовно особи відповідно до 

пунктів 2, 3 частини другої статті 283 КПК України. 

Так, у 2017 році органами прокуратури було надіслано судам 118 729 

карток досудового слідства; за 2016 рік – 149 501, тобто менше на 20,6%.  

 
Кількісна характеристика по обміну даними між органами прокуратури  

та судами з ЄРДР 

Рік 

Кількість отриманих з 

ЄРДР карток досудового 

слідства 

Кількість надісланих до 

ЄРДР карток на особу, 

відносно якої судом 

розглянуто кримінальне 

провадження 

Кількість 

надісланих до ЄРДР 

електронних копій 

судових рішень 

2016 132 241 149 501 455 128 

2017 150 193 118 729 397 485 

 

На виконання вимог спільного наказу ДСА України та Міністерства 

доходів і зборів України (наразі Державна фіскальна служба України) від 26 

лютого 2013 року № 30/44 "Про затвердження Порядку надання судам 

загальної юрисдикції інформації про реєстраційні номери облікових карток 

платників податків боржників та стягувачів", реалізовано механізм запиту 

для автоматичного отримання від органів Державної фіскальної служби 
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України реєстраційного номера облікової картки платника податків учасника 

справи з метою належного оформлення виконавчого документа у справі. 

У 2017 році  ДСА України та Державною фіскальною службою 

України розроблено проект нового Порядку надання судам інформації з 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, який наразі 

опрацьовується. 

Також судам на безоплатній основі надається безперешкодний доступ 

до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань і Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно.  

Законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" і "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" передбачено 

запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та ЄДРСР.  

На виконання вимог зазначених законів Міністерством юстиції України 

було розроблено та надіслано до ДСА України проект відповідного Порядку 

інформаційної взаємодії, однак ДСА України не було погоджено вказаний 

проект через його невідповідність законам України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень", "Про доступ до судових рішень". 

Відповідно до Порядку надсилання електронних копій судових рішень 

до Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної 

виборчої комісії від 20 серпня 2014 року № 809, адміністратором ЄДРСР до 

Центральної виборчої комісії надсилаються електронні копії судових рішень, 

ухвалених місцевими судами за результатами розгляду справ про уточнення 

списків виборців (стаття 173 КАС України), визнання фізичних осіб 

недієздатними та поновлення цивільної дієздатності фізичних осіб, які були 

визнані недієздатними (статті 39, 42 ЦК України, статті 236 – 241 ЦПК 

України), і судових рішень, ухвалених відповідними апеляційними та 

вищими спеціалізованими судами в цих справах.  

На виконання вимог Закону України "Про судовий збір" і Порядку 

казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного 

бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  29 січня 

2013 року № 43, між ДСА України і ДКС України підписано Угоду про 

інформаційне співробітництво, яка дозволяє здійснювати судам своєчасний 

та повний контроль за зарахуванням судового збору до спеціального фонду 

Державного бюджету України. 

Також на виконання вимог статті 101 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації" і Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 (зі змінами та 

доповненнями), було реалізовано механізм оприлюднення судами, ДСА 
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України, її територіальними управліннями на веб-порталі "Судова влада 

України" різних форм відкритих даних з подальшою їх автоматичною 

реплікацією для оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних і також реалізовано механізм оприлюднення у вигляді 

відкритих даних відомостей з ЄДРСР.  

Наразі на опрацюванні в ДСА України перебуває проект Тимчасового 

регламенту обміну електронними документами між судами й учасниками 

судового процесу під час здійснення досудового розслідування в 

кримінальному провадженні та проект Закону України "Про внесення змін до 

Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом". 

 

2.2. Удосконалення автоматизованої системи документообігу суду 

 

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у судах 

запроваджено автоматизовану систему документообігу суду. 

З метою вдосконалення АСДС і скорочення витрат на програмне 

забезпечення ДСА України спільно з ДП "ІСС" здійснено доопрацювання й 

оновлення КП "Д-3" для апеляційних та місцевих судів і КП "ДСС" для 

апеляційних та місцевих спеціалізованих судів. 

Так, у рамках оновлень, з урахуванням особливостей системи 

судочинства, на виконання підпунктів 2.7.5 та 2.7.6 пункту 2.7 "Положення 

про автоматизовану систему документообігу суду" реалізовано: 

1) можливості створення в судах апеляційної інстанції ОСК справи на 

основі оскаржуваного судового рішення місцевого суду;  

2) встановлення місцевим судом відмітки на судовому рішенні, що 

оскаржується, результатів розгляду такого оскарження судами апеляційної, 

касаційної інстанції та Верховним Судом України.  

Крім того, створена єдина база даних для збереження статистичних 

звітів; реалізовано багаторівневу систему автоматизованої передачі, 

логічного контролю, збору та побудови зведеної статистичної звітності з 

використанням ЕЦП; реалізовано механізми побудови порівняльних звітів та 

аналітичних звітів довільної форми; оптимізовано швидкість розрахунку 

навантаження суддів під час автоматичного розподілу справ; змінено 

алгоритм автоматизованого визначення складу колегії суддів; реалізовані 

доопрацювання КП "ДСС" стосовно змін до Положення про автоматизовану 

систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у 

справах про банкрутство тощо. 

 

2.3. Запровадження системи відеоконференцзв'язку  

в приміщеннях судів, інших органів та установ 

під час проведення судових засідань 

 

На виконання вимог статті 336 КПК України, статті 158¹ ЦПК України, 

статті 74¹ ГПК України та статті 122¹ КАС України з метою запровадження 
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системи відеоконференцзв'язку проведення судових засідань ДСА України 

було закуплено, проведено монтаж і введено в експлуатацію в апеляційних і 

місцевих судах усіх юрисдикцій стаціонарні системи відеоконференцзв'язку. 

Для належного функціонування цих систем суди забезпечені каналами 

Інтернет-зв’язку.  

У слідчих ізоляторах та установах виконання покарань здійснено 

впровадження мобільних систем відеоконференцзв’язку для проведення 

судових засідань у режимі відеоконференції. 

З початку запровадження цього сервісу (2013 рік) у режимі 

відеоконференції проведено близько 315 тисяч судових засідань.  

У 2017 році відбулося збільшення кількості проведених судових 

засідань у режимі відеоконференції в адміністративному та господарському 

судочинстві. Це пов’язано з можливістю для сторін судового процесу бути 

присутніми в залі судового засідання віддалено й економією коштів (якщо 

для участі в судовому засіданні необхідно їхати до іншого регіону в межах 

України).  

Після впровадження автоматизованої підсистеми "Електронний суд" 

учасники судового процесу матимуть можливість брати участь у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції за допомогою персонального 

електронного кабінету користувача автоматизованої підсистеми. 

Інформація про проведення судових засідань у режимі відео 

конференції: 

Види судів 

Кількість проведених судових засідань у 

режимі відеоконференцзв'язку 

2016 рік, 

кількість 

2017 рік, 

кількість 

динаміка, 

разів 

Апеляційні суди 11 589 16 070  1,4 

Місцеві господарські суди 6 109 8 837  1,4  

Апеляційні господарські суди 1 888 2 898  1,5  

Окружні адміністративні суди 3 016 4 213  1,4 

Апеляційні адміністративні суди 1 583 2 434  1,5  

Місцеві суди 57 207 74 517  1,3 

ВСЬОГО 81 392 108 969  1,3  

 

Крім того, адміністратором веб-порталу "Судова влада України" 

створено офіційний канал на YouТube та розміщено відповідний банер, за 

допомогою якого можливо переглядати судові засідання в режимі онлайн.  

З метою виконання вимог статті 336 КПК України розроблено проект 

спільного наказу ДСА України, Міністерства юстиції України, Верховного 

Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ щодо затвердження Порядку взаємодії судів загальної 

юрисдикції та установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України під час здійснення дистанційного 

судового провадження (дистанційного досудового розслідування).  
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Наразі триває процедура погодження зазначеного проекту із 

заінтересованими державними органами й установами. 

 

2.4. Єдиний державний реєстр судових рішень 

 

На виконання вимог Закону України "Про доступ до судових рішень" 

ДСА України забезпечує ведення ЄДРСР. За період його існування, протягом 

одинадцяти років, до нього включено близько 70 мільйонів копій судових 

рішень. 

Кількість внесених судових рішень до ЄДРСР:  

 

Адміністратором ЄДРСР запроваджено можливість надсилання судами 

до ЄДРСР інформації про дату набрання законної сили судовими рішеннями 

з подальшою публікацією такої інформації в ЄДРСР, здійснено організаційні 

заходи щодо публікації окремих думок суддів, відкладення публікації ухвал 

слідчих суддів, технічної підтримки повторного надсилання до ЄДРСР. 

З метою зниження ризиків перевантаження ЄДРСР, у разі збільшення 

кількості одночасних звернень до нього, додатково придбано сучасний 

потужний сервер. Це дозволило стабілізувати роботу ЄДРСР, враховуючи 

пікові навантаження під час звернень користувачів. 

Наразі доопрацьовано веб-форми судового рішення, а саме: у заголовку  

міститься інформація щодо дат надсилання його судом до ЄДРСР,  реєстрації 

в ЄДРСР та оприлюднення.  

 

2.5. Запровадження, супроводження та вдосконалення підсистеми 

"Електронний суд" 

 

Відповідно до статей 152, 153 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів", рішення Ради суддів України від 29 лютого 2008 року № 38 щодо 

створення Єдиної судової інформаційної системи та з метою забезпечення 

своєчасного отримання учасниками судового процесу, кримінального 

провадження судових повісток, повідомлень та інших документів під час 

Види судів 
2016 рік, 

кількість 

2017 рік, 

кількість 

Динаміка, 

% 

Верховний Суд України 16 544 12 013 -27,4 

Вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ 
110 179 95 165 

-13,6 

 

Вищий адміністративний суд України 117 581 94 262 -19,8 

Вищий господарський суд України 32 818 30 122 -8,2 

Апеляційні адміністративні суди 1 196 263 321 728 -73,1 

Апеляційні господарські суди 91 273 78 768 -13,7 

Апеляційні суди 594 246 541 113 -9,0 

Місцеві господарські суди 403 821 346 126 -14,3 

Місцеві суди 5 816 089 5 456 914 -6,2 

Окружні адміністративні суди 399 553 401 100 -0,4 

ВСЬОГО  8 778 367 7 377 311 -16,0 
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розгляду судових справ розроблено Тимчасовий регламент надсилання судом 

електронних документів учасникам судового процесу, кримінального 

провадження, затверджений наказом ДСА України від 07 листопада 2016 

року № 227 "Про затвердження Тимчасового регламенту надсилання судом 

електронних документів учасникам судового процесу, кримінального 

провадження".  

Так, протягом 2017 року судами було надіслано сторонам процесу 410 

327 електронних документів або на 5,5% більше, ніж у 2016 році (389 083). 

Упродовж всього періоду в підсистемі "Електронний суд" було 

зареєстровано 286 594 фізичних і 45 974 юридичних осіб. 

Незважаючи на обмеження обміну електронними документами, 

спостерігається постійне збільшення кількості надісланих судами 

процесуальних документів в електронному вигляді на замовлення учасників 

судового процесу. Це свідчить про необхідність упровадження підсистеми 

"Електронний суд" у всіх установах правосуддя. 

Запровадження підсистеми "Електронний суд" в Україні забезпечить 

відкритий доступ до матеріалів судових справ шляхом використання 

сучасних Інтернет-ресурсів, забезпечить об’єктивність і неупередженість 

розгляду судових справ, дотримання процесуальних термінів, зменшить 

витрати на забезпечення паперового документообігу, спростить доступ до 

суду людям з обмеженими можливостями тощо. 

Із квітня 2017 року в пілотних судах розпочато дослідну експлуатацію 

підсистеми "Електронний суд". 

Крім того, впроваджено зручний для учасників судового процесу 

спосіб оплати судового збору – оплата в режимі онлайн через веб-портал 

"Судова влада України" без відвідування банківської установи. 

Після проведення оплати через платіжний сервіс результати 

реєструються в Централізованому сервісі та формується квитанція за єдиним 

встановленим зразком у вибраному користувачем форматі, яка може бути 

роздрукована, збережена або надіслана в електронному вигляді із 

застосуванням підсистеми "Електронний суд". На квитанції друкується 

унікальний номер і штрих-код, за якими може бути виконана перевірка 

достовірності платежу на спеціальній сторінці сервісу. 

 

2.6. Реалізація проекту надсилання судами SMS-повідомлень 

учасникам судового процесу 

 

Наказом ДСА України від 20 вересня 2013 року № 119 "Про реалізацію 

проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового 

процесу (кримінального провадження) у місцевих та апеляційних загальних 

судах" з 2013 року в усіх місцевих та апеляційних загальних судах 

запроваджено надсилання учасникам судового процесу (кримінального 

провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень. 

З урахуванням можливості надсилання судом учаснику судового 

процесу тексту судової повістки у вигляді СМС-повідомлень лише після 
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подання ним до суду заявки про намір отримання такої судової повістки, за 

весь період існування цього проекту надіслано близько 3,6 млн електронних 

повісток (щотижнево надсилається в середньому 25 тисяч електронних 

повісток), що дозволило зекономити більше 26,5 млн гривень бюджетних 

коштів. 

Упродовж 2017 року апеляційними та місцевими судами було 

надіслано 1 190 255 судових повісток (6 841 814 SMS-повідомлень), що на 

44% більше ніж  за 2016 рік- надіслано 825 621 судових повістки  (4 690 462 

SMS-повідомлень).  

 

Кількість надісланих судових повісток: 

Види судів 2016 рік 2017 рік 

Апеляційні загальні суди 35 135 48 607 

Місцеві загальні суди 790 486 1 141 648 

ВСЬОГО  825 621 1 190 255 

 

2.7. Єдина база даних електронних адрес, номерів 

факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень 

 

Відповідно до Положення про Єдину базу даних електронних адрес, 

номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 5, ДСА 

України забезпечує ведення Єдиної бази даних для надсилання суб’єктам 

владних повноважень тексту повістки. 

Станом на 1 січня 2018 року кількість зареєстрованих суб’єктів 

владних повноважень в Єдиній базі даних складає 10 113 суб’єктів владних 

повноважень. 

Єдина база даних залишається наповненою частково, оскільки 

внесення інформації до неї можливе за ініціативною тільки самого суб'єкта 

владних повноважень. Такий стан наповнення Єдиної бази даних іноді 

унеможливлює дотримання судами положень статті 38 КАС України. 

 

2.8. Основні пріоритети інформатизації в системі правосуддя 

Пріоритетами інформатизації системи правосуддя є:  

- створення системи обміну електронними документами, 

пов'язаними з розглядом судових справ; 

- розробка ЄСІТС України; 

- запровадження єдиної системи фіксування судового засідання в 

режимі аудіо- або відеозапису; 

- облаштування залів судового засідання для розгляду електронних 

судових справ; 

- забезпечення судів засобами інформатизації (комп'ютерним і 

серверним обладнанням, оргтехнікою, засобами аудіо- та відеозапису тощо); 
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-  облаштування дата-центру системи правосуддя додатковими 

системами збереження даних для розміщення централізованих 

інформаційних ресурсів; 

- створення резервного дата-центру. 

Планується до кінця 2018 року забезпечити суди в повному обсязі 

персональними комп’ютерами, системами фіксування судового процесу в 

режимі звукозапису відеозапису та відеоконференції, серверами. 

З метою оптимізації забезпечення засобами інформатизації планується 

затвердити Порядок здійснення судами України, іншими органами та 

установами системи правосуддя заходів з інформатизації.  

У цьому порядку будуть врегульовані питання застосування 

централізованих закупівель засобів інформатизації головним розпорядником 

бюджетних коштів – ДСА України, а також визначені критерії для здійснення 

закупівель окремих засобів інформатизації розпорядниками коштів нижчого 

рівня. 

Крім того, будуть розроблені й передані на затвердження до Вищої 

ради правосуддя нові нормативи забезпечення судів засобами 

інформатизації. 

 

3. Забезпечення судів приміщеннями 

3.1. Стан забезпечення судів належними службовими приміщеннями 

 

Забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо 

здійснення правосуддя, є одним із головних напрямів діяльності ДСА 

України. 

На сьогодні всі 675 апеляційних і місцевих судів забезпечено 

службовими приміщеннями. 

Вісім судів, які тимчасово переміщені у зв’язку з подіями в Донецькій і 

Луганській областях на підконтрольну територію України, забезпечено 

службовими приміщеннями державної та комунальної форм власності.  

Із загальної кількості судів 18% судів розміщуються в приміщеннях, 

що за основними параметрами максимально наближені до характеристик 

належного приміщення: кожного суддю забезпечено окремим кабінетом, 

облаштовано необхідну кількість залів судових засідань; в апеляційних і 

місцевих загальних судах створено умови для обвинувачених (підсудних), 

засуджених та конвою; площа приміщення суду наближена до розміру площі, 

рекомендованої ДБН України.  

Решта судів потребує поліпшення умов розміщення, здебільшого у 

зв’язку з недостатньою площею приміщень (у відсотковому відношенні 

площа існуючих приміщень місцевих та апеляційних судів складає                     

49%  площі, рекомендованої ДБН України; у  2016 році цей показник складав  

47%). 
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Площа приміщень, в яких розміщуються апеляційні та місцеві суди  

(у відсотковому відношенні)                                           

        

51% 

49%

фактична площа потреба за нормативами

 
 

Збільшити площу існуючих приміщень судів можливо переважно 

шляхом їх реконструкції або нового будівництва. Проведення зазначених 

робіт дозволяє забезпечувати (поліпшувати) планувальне розмежування за 

ступенем доступності функціональних груп приміщень судової установи  на 

приміщення вільного доступу та приміщення службового призначення (зона 

обмеженого доступу). Зали судових засідань, приміщення конвою та камер 

для обвинувачених (підсудних), засуджених приводяться у відповідність до 

визначених норм і стандартів кількість і розміри, облаштовуються додаткові 

зали судових засідань, нарадчі кімнати, робочі кабінети для працівників 

апарату суду, приміщення для учасників судового процесу, відвідувачів 

судової установи, у тому числі створити в приміщеннях судів належні умови 

для осіб з інвалідністю та інших МГН. 

Слід зазначити, що роботи з реконструкції (добудови/надбудови) чи 

нового будівництва, а також пристосування під потреби суду наданих в 

оренду (позичку) або придбаних на ринку нерухомості об’єктів нерухомого 

майна, потребують, крім фінансових ресурсів, значного строку виконання 

робіт у часі, у тому числі для оформлення правовстановлюючих і дозвільних 

документів. 

Розміщення судової установи у власному приміщенні слід вважати 

одним із чинників незалежності суду, зокрема, від суб'єктів господарювання 

(власника об’єкта), визначених у договорі умов та обмежень щодо 

використання орендованого об’єкта.  

Так, на сьогодні 61% будівель (приміщень), в яких суди розміщуються 

та здійснюють правосуддя, перебуває у сфері управління ДСА України, 

решта об’єктів використовуються судами на умовах оренди (користування, 

позички) і належить іншим органам державної влади (12%) та є комунальною 

власністю (27%).  

 
Інформація щодо форми власності приміщень апеляційних та місцевих судів 
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61%
39%

державна форма власності -

сфера управління ДСА

України

інша форма власності

 
ДСА України не припиняє вживати заходів щодо передачі до сфери її 

управління об’єктів нерухомого майна – будівель (приміщень) і земельних 

ділянок державної та комунальної форм власності. Шляхом нормативно-

правового врегулювання зазначених питань ДСА України в межах 

повноважень ініціює та бере участь у розробці проектів актів Кабінету 

Міністрів України. 

Протягом 2017 року, за ініціативою ДСА України, Урядом прийнято 

постанову від 25.10.2017 № 814 "Деякі питання, пов’язані з передачею майна 

Національного банку України", відповідно до якої передано до сфери 

управління ДСА України адміністративні будівлі регіональних 

представництв Національного банку України в містах Миколаєві, Тернополі, 

Херсоні, Чернігові.  

Наразі продовжується робота в напрямку аналогічної передачі  

приміщень представництв Національного банку України у 22 областях 

України. В результаті здійснення такої передачі система правосуддя отримає 

будівлі і споруди загальною площею майже 145 тис. кв. метри,  що дозволить 

суттєво поліпшити доступ громадян до правосуддя та умови відправлення 

судами судочинства. 

Також, протягом 2017 року Урядом прийнято 6 розпоряджень про 

передачу об’єктів нерухомого майна до сфери управління ДСА України для 

розміщення судових установ у містах Хмельницькому, Ужгороді, Запоріжжі, 

Смілі та Чернігові (протягом 2016 року – 3 розпорядження). Загальна площа 

переданих  приміщень становить понад 10 тис. кв. метрів.   

Крім того, шляхом підписання 7-ми спільних наказів ДСА України з 

державними органами (Державна служба статистики України, Державна 

казначейська служба України, Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів), до сфери управління 

ДСА України передано об’єкти нерухомого майна, що розміщуються в 

Житомирській області (м. Андрушівка), Київській області (м. Сквира, 

м. Тетіїв), Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ,       м. Надвірна), 

Сумській області (м. Кролевець), Харківській області (смт Кегичівка). 

Завдяки чому, загальна площа приміщень, в яких розміщуються суди 

збільшилась майже на 7 тис. кв. метрів. 
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У 2017 році за рахунок бюджетних асигнувань спеціального фонду 

державного бюджету придбано приміщення (будівлі і споруди) для 

розміщення: 

Херсонського окружного адміністративного суду (в якому суд 

розміщувався) площею 2206,1 кв. метрів;  

Олевського районного суду Житомирської області площею                    

1013,4 кв. метрів. 

Загальна площа придбаних приміщень становить 3219,5 кв. метрів 

(протягом 2016 року придбано 6 будівель загальною площею 11152,4 кв. 

метрів). 
 

На сьогодні рівень забезпечення суддів окремими кабінетами становить 

88 відсотків. 
 

На 62%. апеляційні та місцеві суди забезпечено залами судових 

засідань. 

 
 

Рівень забезпечення залами судових засідань апеляційних судів 
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Протягом 2017 року облаштовано 35 додаткових залів судових 

засідань. Облаштування виконано в діючих приміщеннях судів, шляхом 

перепланування (поділу) вже існуючих залів або інших приміщень, у тому 

числі за рахунок робочих кабінетів працівників апарату суду.  

Крім того, у вже існуючих залах для розгляду цивільних справ в 

апеляційних  та місцевих загальних судах було встановлено загородження із 

спеціального захисного скла, що дозволило збільшити кількість залів для 

розгляду кримінальних справ на 105 одиниць. Водночас, слід зазначити, що 

такі зали використовуються судами для розгляду як цивільних, так і 

кримінальних справ.  

Проблема забезпечення судів належними приміщеннями, що 

відповідатимуть вимогам здійснення судочинства вирішується поступово. 

При цьому, одним із головних чинників успішного вирішення залишається  

забезпечення державою належного рівня фінансових ресурсів, у тому числі  

видатків розвитку для проведення робіт з будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту. 

Так, протягом 2017 року проведено капітальний ремонт у 281 

приміщенні суду, введено в експлуатацію 21 об'єкт нерухомості, в 98 

приміщеннях судів відремонтовано дах, покрівлю даху.  

За результатами проведення ремонтних робіт в будівлях 92 судів 

замінено опалювальні котли й облаштовано теплопункти з автономним 

теплопостачанням.  
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Наявність теплопункту, обладнаного сучасним лічильником обліку 

тепла, дало можливість контролювати витрати теплової енергії та на 60%  

зекономити споживання теплоносія (у залежності від температури 

зовнішнього повітря автоматично регулюється кількість подачі теплоносія, 

що у свою чергу зменшує витрати на утримання будівлі суду в холодну пору 

року). 

Здійснено повну або часткову заміну внутрішніх електричних мереж у 

144 приміщеннях судів. 
   
У 2017 році після завершення робіт з пристосування під потреби 

судової установи відбулося відкриття 8-ми приміщень судів:  
 

      11 травня в місті Приморську Запорізької 

області – відкриття оновленої адміністративної 

будівлі Приморського районного суду Запорізької 

області загальною площею            1418 кв. метри; 

 

 

26 травня в місті 

Вінниці – відкриття нового приміщення Господарського 

суду Вінницької області загальною площею               

3318,5 кв. метрів;  

 

 

16 червня в смт Ружин Житомирської 

області після завершення ремонтних робіт – 

відкриття оновленого приміщення Ружинського 

районного суду Житомирської області 

загальною площею 657 кв. метри; 

 

 

 

26 червня в місті Сєвєродонецьку 

Луганської області після завершення 

капітального ремонту – урочисте відкриття 

оновленого приміщення Луганського окружного 

адміністративного суду загальною площею 

1669,3 кв. метрів;  

 

 

         27 червня в місті Валки Харківської 

області – урочисте відкриття реконструйованої 

будівлі Валківського районного суду 

Харківської області загальною площею  1303 

кв. метри; 
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21 липня в місті Рівне – урочисте 

відкриття реконструйованої будівлі 

Господарського суду 

Рівненської області загальною площею  

2149,65 кв. метрів;  

 

  

10 серпня в місті Миколаєві після 

завершення робіт з реконструкції 

дев’ятиповерхової будівлі Апеляційного суду 

Миколаївської області – урочисті заходи з 

нагоди відкриття реконструйованого 

приміщення площею  6780  кв. метри;  

 

 

 

19 грудня відбулися урочисті заходи з 

нагоди відкриття новобудови – "Будинку 

правосуддя" Луцького міськрайонного суду 

Волинської області загальною площею        

3565  кв. метри.  

 

 

 

Загальна площа оновлених будівель судів становить 20 860 кв. метри (у 

2016 році відбулось відкриття 5-ти приміщень судів загальною площею               

6 418 кв. метри). 

 

 

3.2. Заміна загороджень, що відокремлюють обвинувачених  

(підсудних), засуджених від складу суду та присутніх громадян 
 

З метою реалізації положень КПК України в 

частині заміни в судах металевих загороджень, що 

відокремлюють підсудних від складу суду та присутніх 

громадян, на загородження із скла чи органічного скла, 

за ініціативою ДСА України, до ДБН внесені 

відповідні зміни.  

Також наказом ДСА України від 20.03.2017           

№ 350 затверджені Загальні вимоги до загородження зі 

спеціального захисного скла для розміщення 

обвинувачених (підсудних), засуджених.  



30 
 

У межах бюджетних призначень на 2017 рік проведено заміну                    

555 існуючих стаціонарних металевих загороджень на загородження зі 

спеціального захисного скла в залах судових засідань для розгляду 

кримінальних справ. Станом на 01.01.2018 року в апеляційних і місцевих 

загальних судах встановлено 1079 загороджень зі спеціального захисного 

скла, що становить 75 відсотків від потреби. Роботи в цьому напрямку не 

припиняються. 

Станом на 01.01.2018 року камери для обвинувачених (підсудних), 

засуджених є в 25 (100 відсотків) апеляційних судах, а також у                              

425 (73 відсотка) місцевих загальних судах. У порівнянні із 2016 роком цей 

показник збільшився на 3 відсотка. 

Водночас, усі приміщення судів, потребують вжиття додаткових 

заходів, пов’язаних зі збільшенням розміру та кількості камер, облаштування 

вентиляції або її модернізації, обладнання окремих входів і під’їзних 

майданчиків з боксами для спецавтомобілів тощо.  

Охорона обвинувачених (підсудних), засуджених під час судових 

засідань та їх конвоювання до 25 апеляційних і 585 місцевих загальних судів 

здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації конвоювання та 

тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів, 

затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,  

ДСА України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 

№ 613/785/5/30/29/67/68. Зокрема, здійснення заходів охорони та 

конвоювання до більшості місцевих загальних судів 24 областей та м.Києва 

належить до повноважень Національної поліції України й покладається на її 

структурні підрозділи на місцях; до судів, розміщених в обласних центрах і 

місті Києві, а також апеляційних судів областей – забезпечується 

військовими частинами Національної гвардії України.  

До судів, в яких відсутня можливість створити умови для тимчасового 

тримання обвинувачених (підсудних), засуджених, також здійснюється 

доставка обвинувачених (підсудних), засуджених згідно із заявками суддів із 

зазначенням дати та часу проведення засідання відповідно до сформованих 

графіків розгляду справ у залах судових засідань. 

У всіх судах організовано контроль за підтриманням належного 

санітарно-гієнічного стану приміщень конвою та камер, проводяться роботи з 

поточного ремонту. Обвинуваченим (підсудним), засудженим забезпечується 

доступ до питної води, у тому числі під час проведення судового засідання. 

Оскільки в результаті реформування пенітенціарної системи України 

значно зменшилася кількість ізоляторів тимчасового тримання, то відбулася 

зміна режиму доставки ув’язнених осіб у судові засідання: внаслідок 

щоденного тривалого транспортування органи Національної поліції України 

не забезпечують доставку або своєчасну доставку осіб, взятих під варту,  для 

участі в судових засіданнях, що є порушенням вимог Інструкції з організації 

конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за 



31 
 

вимогою судів. З метою вирішення даної проблеми ДСА України зверталася 

з пропозицією до Національної поліції України та Генеральної прокуратури 

України сприяти в запровадженні принципу доставки обвинувачених 

(підсудних), засуджених у судові засідання до судів за схемою: "спеціальний 

автомобіль конвойної служби – зал судового засідання для розгляду 

кримінальних справ". Однак ця пропозиція не була підтримана і ДСА 

України наразі працює над вирішенням даної проблеми. 

 

3.3. Доступ до приміщень судів маломобільних груп населення 

 

ДСА України постійно вживає заходів щодо забезпечення доступності 

приміщень судів і судової процедури для осіб з інвалідністю та інших  МГН. 

На вході до будівель, де розміщуються суди, облаштовуються 

стаціонарні пандуси (а де це архітектурно неможливо – застосовуються 

переносні (мобільні) пандуси), встановлено кнопки виклику з табличками або 

кнопки виклику з переговорним пристроєм, наявні системи 

відеоспостереження. Для осіб з інвалідністю та інших МГН в судах 

забезпечено можливість виклику відповідального працівника апарату суду. У 

разі можливості канцелярія, приймальня, зали судових засідань 

розміщуються на рівні першого поверху.  

За відсутності в судах приміщень, пристосованих для ознайомлення з 

матеріалами справ особами з інвалідністю, вживаються організаційні заходи 

зі створення для цих осіб відповідних умов, зокрема шляхом виділення 

тимчасового робочого місця в кабінетах працівників апарату суду.  

У всіх судах визначено відповідальних осіб, до кола обов’язків яких 

належить супроводження та надання зазначеним групам населення допомоги 

під час їх перебування в приміщенні суду, при ознайомленні з документами, 

написанні заяв, клопотань або інших процесуальних документів тощо.  

Для осіб з вадами зору здійснюється маркування підлоги контрастною 

фарбою або застосуванням фактурного матеріалу покриття перепадів рівнів 

(порогів, сходинок) і напрямків руху, що спрямовують до інформаційних 

стендів, приймальні, залів судових засідань, універсальної кабіни санвузла 

тощо; встановлюються інформаційні покажчики про напрямок руху з 

маркуванням контрастною стрічкою жовтого кольору небезпечних зон 

(скляних дверей); здійснюється дублювання інформації (таблички, схеми) 

рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).  
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                 Апеляційний суд міста Києва            Одеський апеляційний господарський суд 

 

     
Київський апеляційний адміністративний суд 

 

Протягом 2017 року загальна кількість судів, у приміщеннях яких 

здійснювалося дублювання назв основних приміщень рельєфно-крапковим 

шрифтом (шрифт Брайля) збільшилася з 6 відсотків (у 2016 році) до  

17 відсотків. Робота в цьому напрямку не припиняється. 

 

3.4. Забезпечення службовим житлом працівників установ системи 

правосуддя, які переїхали до інших міст у зв’язку з проведенням АТО 

 

З метою забезпечення службовим житлом працівників установ системи 

правосуддя, які переїхали до інших міст у зв’язку з переміщенням установи, 

в якій вони працюють, за ініціативи ДСА України Міністерством фінансів 

України, за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору, у 

2017 році було виділено додаткові бюджетні призначення спеціального 

фонду державного бюджету в обсязі 112,3 млн гривень для придбання 

службових житлових приміщень. 

В результаті, забезпечено службовим житлом 220 працівників судових 

установ Донецької, Луганської областей -о придбано 219 квартир загальною 

площею 9961 кв. метр. 

 

3.5.  Інформація щодо забезпечення судів транспортними засобами 

(службовими автомобілями)  

На сьогодні більшість автомобілів, а це близько 548 одиниць, які 

експлуатуються судами, мають загальний рівень зносу більше 92 відсотка.  

ДСА України постійно вживаються заходи щодо покращення ситуації з 

забезпечення судів транспортними засобами. Протягом 2017 року  від інших 

державних органів передано для судів 9 одиниць автотранспортних засобів, а 

саме: 

2 автомобілі марки Toyota 2005-2007 років випуску (передані 

окружним адміністративним судам  Чернігівської та Львівської областей; 

5 автомобілів марки Volksvagen 2004-2005 років випуску (передані для 

місцевих загальних судів Рівненської, Закарпатської та Миколаївської 

областей); 

1 автомобіль марки Nissan 2006 року випуску переданий для 

забезпечення потреб Житомирського апеляційного адміністративного суду; 
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1 автомобіль марки Audi 1996 року випуску  переданий для 

забезпечення потреб Територіального управління ДСА України в Донецькій 

області. 

Хоча рік випуску переданих автомобілів коливається від 1996 до 2007 

років, зазначені транспортні засоби знаходяться в задовільному стані та 

придатні до експлуатації. 

У 2016 року передано 4 автомобілі окружним адміністративним та 

апеляційним адміністративним судам. 

 

 

4. Забезпечення безпеки суддів та охорони приміщень 

 

4.1. Безпека суддів та охорони приміщень 

 

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення 

верховенства права та основоположною гарантією справедливого судового 

розгляду. 

Згідно зі статтею 126 Конституції України незалежність і 

недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. 

Безпека суддів та охорона приміщень судів є однією з основних 

гарантій незалежності суддів і системи правосуддя в цілому. 

Відповідно до пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що тимчасово, на період 

до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової 

охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів 

неповаги до суду, а також охорона приміщень судів, органів та установ 

системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення 

особистої безпеки суддів і членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення 

безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної 

поліції України та Національної гвардії України. 

ДСА України надіслала до Уряду узгоджений з усіма органами судової 

влади та МВС України перелік судів, органів та установ системи правосуддя, 

підтримання громадського порядку та охорону приміщень яких, тимчасово, 

на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби 

судової охорони, здійснюється підрозділами Національної поліції України та 

Національної гвардії України, який затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.12.2017 №902. 

Крім того, органи судової влади неодноразово звертали увагу 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх 

справ України на проблеми з охороною судів, а також про непоодинокі факти 

незаконного втручання в діяльність судів.  

На сьогодні із 768 приміщень, в яких розміщуються апеляційні та 

місцеві суди, 117 (15%) будівель охороняються військовослужбовцями 

Національної гвардії України, 237 (31%) – працівниками Національної 
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поліції, 414 (54%) – залишаються без охорони. До прийняття постанови 

Уряду всього не охоронялося 60% приміщень судів. 

Крім того, на виконання рішення Ради суддів України від 07.12.2017  

№78, ДСА України та її територіальними управліннями було здійснено 

перевірку наявності та технічного стану спеціального обладнання для 

забезпечення охорони приміщень судів (системи відеонагляду, стаціонарних 

металодетекторних рамок, ручних металошукачів, турнікетів, систем контролю 

доступу, камер схову тощо). 

 

Так, за результатами проведеного моніторингу суди забезпечені: 

системами відеонагляду на 58% від потреби; 

стаціонарними металодетекторами на 54% від потреби; 

ручними металошукачами на 82% від потреби; 

турнікетами на 25% від потреби; 

системами контролю доступу до приміщень судів на 19% від потреби; 

камерами схову на 65% від потреби. 

З огляду на зазначене, ДСА України та її територіальними 

управліннями вживаються заходи з метою забезпечення підтримання 

громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також 

охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання 

функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів 

їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового 

процесу на належному рівні в рамках чинного законодавства. 

 

4.2. Служба судової охорони 

 

2 липня 2015 року було прийнято Закон України "Про Національну 

поліцію". Прикінцевими та перехідними положеннями зазначеного Закону 

було внесено зміни до Закону України від 07.07.2010 № 2453–VI "Про 

судоустрій і статус суддів", якими визначено, що підтримання громадського 

порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону 

приміщень суду, органів суддівської системи, виконання функцій щодо 

державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки 

учасників судового процесу здійснюють підрозділи відомчої воєнізованої 

охорони Державної судової адміністрації України.  

Наказом ДСА України від 23.10.2015 № 181 на виконання норм 

зазначеного закону було утворено Державну установу "Служба судової 

охорони" та затверджено її Статут. 

Державну установу "Служба судової охорони" 03.11.2015 було 

зареєсторовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

Законом України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" визначено, що підтримання громадського порядку в суді, припинення 

проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та 

установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного 
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забезпечення особистої безпеки суддів і членів їхніх сімей, працівників суду, 

забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової 

охорони, діяльність якої контролює Державна судова адміністрація України. 

Рішенням Вищої ради правосуддя від 21.12.2017 № 423/0/15-17 після 

консультацій з МВС України затверджено Положення про Службу судової 

охорони. 

Наразі ДСА України вживаються заходи щодо призначення керівника 

Служби судової охорони. 

Законом України "Про державний бюджет України на 2018 рік" 

передбачено близько одного мільярда гривень на започаткування діяльності 

Служби судової охорони у 2018 році. 

 

5. Кадрова робота та кадрове забезпечення 

 

У 2017 році визначено та, за погодженням з Вищою радою правосуддя, 

затверджено наказами ДСА України від 08.08.2017 № 841 – № 843 кількість 

суддів у кожному апеляційному й місцевому суді, з урахуванням рівня 

судового навантаження, на підставі розрахунків оптимальної (модельної) 

кількості суддів.  

Станом на 1 січня 2018 року затверджена штатна чисельність суддів 

апеляційних і місцевих судів (без урахування чисельності суддів судів, які 

тимчасово не здійснюють правосуддя), що становить 7235 [у 2016 році - 

7967] посад. З них штатних посад суддів:  

місцевих судів — 5546 [5751] посад; 

апеляційних судів — 1689 [2216] посад. 

Фактична кількість суддів місцевих та апеляційних судів станом на 1 

січня 2018 року склала 5515 [5990] осіб, з них: 

місцевих судів — 4398 [4708] осіб; 

апеляційних судів — 1117 [1282] осіб. 

Кількість вакантних посад суддів місцевих та апеляційних судів станом 

на 1 січня 2018 року складала 1720 [1977] посад, що становило 23,8 [24,8]% 

від штатної чисельності посад суддів місцевих та апеляційних судів, з них: 

місцевих судів – 1148 [1043] вакантних посад; 

апеляційних судів – 572 [934] вакантних посад. 

За узагальненими даними чисельність штатних посад суддів місцевих та 

апеляційних судів станом на 1 січня 2018 року в порівнянні з аналогічним 

показником 2017 року зменшилася на 732 посади (9,2%); фактична 

чисельність зменшилася на 475 осіб (7,9%); кількість вакантних посад 

зменшилася на 257 посад суддів (13%).  

Станом на 1 січня 2018 року штатна чисельність працівників апаратів 

місцевих та апеляційних судів складала 28852 [28852] посади. Фактична 

чисельність працівників апаратів місцевих та апеляційних судів — 25232 

[25093] посади, що становило 87,5 [87]% від загальної кількості таких посад. 

У порівнянні з 1 січня 2017 року штатна чисельність працівників 

апаратів місцевих та апеляційних судів станом на 1 січня 2018 року 



36 
 

залишилася без змін. Фактична чисельність працівників апаратів місцевих та 

апеляційних судів за цей період збільшилася на 139 осіб (0,6%). 

Законом України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" запроваджено процедуру відрядження судді, як тимчасового 

переведення до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення 

правосуддя. Підстави для відрядження судді встановлюються ДСА України 

відповідно до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і 

спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої 

ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17.  

У результаті, ДСА України протягом 2017 року надіслано до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України повідомлення про необхідність 

розгляду питання щодо відрядження 319 суддів до 90 судів для здійснення 

правосуддя, з яких відряджені указами Президента України 70 суддів до  37 

судів того самого рівня і спеціалізації. 

ДСА України проведена робота в напрямку оптимізації існуючої 

мережі місцевих та апеляційних судів і внесено відповідні пропозиції на 

виконання положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів".  

У грудні 2017 року Президентом України видано укази про ліквідацію, 

реорганізацію та утворення судів. 

Згідно з указами Президента України ліквідуються, реорганізуються 

663 місцевих загальних суди, 27 місцевих господарських судів, 27 

апеляційних судів, 8 апеляційних господарських судів, 9 апеляційних 

адміністративних судів. 

Одночасно указами Президента України утворюються 282 місцевих 

окружних суди, 27 окружних господарських судів та у відповідних 

апеляційних округах 26 апеляційних судів, 7 апеляційних господарських 

судів, 8 апеляційних адміністративних судів.  

Таким чином, унаслідок проведеної оптимізації зменшилася кількість 

судів до 377 органів. 

Розроблено та надіслано листом від 20.03.2017 № 8-2304/17 до Вищої 

ради правосуддя проект Типового положення про апарат суду на погодження 

з урахуванням норм Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про 

судоустрій і статус суддів" та прийнятого Закону України від 10.12.2015 № 

889-VIII "Про державну службу". 

У зв’язку з віднесенням посад помічників суддів до посад патронатної 

служби відповідно до Закону України "Про державну службу" ДСА України 

розроблено та надіслано листом від 10.10.2017 № 8-11886/17 до Ради суддів 

України проект Положення про помічника судді на затвердження.  

Протягом 2017 року здійснювалось організаційне забезпечення роботи 

Єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку кадрів "Кадри-WEB". 

Відповідно до електронних повідомлень судів, які надходили на електронну 

адресу адміністратора системи відповідно до наказу ДСА України від 

03.09.2015 № 163, щоденно забезпечувалося надання доступу у зв’язку зі 

зміною відповідальних осіб згідно з наказами судів або заміною старих 

сертифікатів ЕЦП відповідальних осіб на нові. 
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Упродовж звітного періоду забезпечувалося ведення роботи з кадрами 

та здійснювалося документальне оформлення проходження державної 

служби керівниками апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих 

судів і Верховного Суду України, їх заступниками. 

Конкурсною комісією ДСА України на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій "Б" і "В" ДСА України та категорії "Б" – 

керівників територіальних управлінь і їх заступників, керівників апаратів 

апеляційних судів та їх заступників, протягом 2017 року проведено 8 [1] 

конкурсів на посади керівників апаратів апеляційних судів та їх заступників, 

за результатами яких визначено переможцями конкурсу 2 керівників апаратів 

і 8 заступників керівників апаратів апеляційних судів.  

Відповідно до статті 41 Закону України "Про державну службу" в 

порядку переведення було призначено 2 заступників керівника апарату 

Верховного Суду та 2 заступників керівників апаратів апеляційних судів. 

Всього за 2017 рік з дотриманням норм законодавства про державну 

службу було призначено 14 [12] керівників апаратів судів і їх заступників, 

звільнено з посад — 3 [7], присвоєно ранги державних службовців 16 [68] 

керівникам апаратів і їх заступникам.  

Відповідно до статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" у 

2017 році здійснено організаційні заходи щодо своєчасного подання 

керівниками апаратів апеляційних судів і їх заступниками електронних 

декларацій за минулий рік.  

У грудні 2017 року забезпечено розробку та підготовку для погодження 

завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості 

службової діяльності керівників апаратів апеляційних судів і їх заступників 

на 2018 рік. 

У 2017 році керівники апаратів судів і їх заступники до дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законодавством порядку не притягувались.  

На виконання пункту 4 частини четвертої статті 153 Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" у 2017 році Головою ДСА України видано 

833 [88] накази щодо утворення конкурсних комісій з проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в судах і 

щодо внесення змін до їх складу. 

Відомчими заохочувальними відзнаками ДСА України нагороджено 

336 [254] працівників апаратів місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих 

судів і Верховного Суду України, у тому числі Подякою ДСА України 

відзначено 181 [137] працівника суду, Почесною грамотою ДСА України 124 

[82], Нагрудним знаком "Знак пошани" – 31 [35]. 

За 2017 рік відзначені державними нагородами 3 [19] особи, з них: 

орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – 1 особа;  

присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" – 2 [1] особи.  

Також, протягом 2017 року ДСА України виготовлено 1650 [1190] 

посвідчень суддів, що на 38,7% більше ніж минулого року.  

Крім того, на виконання договорів, укладених між ДСА України та 

вищими навчальними закладами, протягом 2017 року було забезпечено 
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організацію проходження практики в місцевих та апеляційних судах 2384 

[3244] студентів з 20 [13] вищих навчальних закладів.  

Така діяльність ДСА України виконує профорієнтаційну функцію для 

майбутніх фахівців, які згодом стануть надійним кадровим резервом апаратів 

судів. 

 

6. Договірна та претензійно-позовна робота 

 

У 2017 році з метою створення належних умов для здійснення 

правосуддя судами, ДСА України та територіальними управліннями ДСА 

України укладено 12 341 (на 1305 більше, ніж протягом 2016 року) договорів, 

з яких: 11 786 на користь судів, 151 на користь ДСА України та 404 на 

користь територіальних управлінь ДСА України. 

Укладення договорів здійснювалося за наявності відповідних потреб, у 

межах видатків державного бюджету на 2017 рік з дотриманням вимог 

чинного законодавства. 

ДСА України та територіальними управліннями ДСА України 

здійснювалося супроводження та забезпечення належного представництва 

інтересів ДСА України у відповідних судах, спрямоване на захист 

гарантованих Конституцією та законами України прав та інтересів громадян, 

суспільства й держави. 

Так, протягом звітного року забезпечено представництво інтересів і 

методичне забезпечення в 1830 судових справах (на 385 справ менше, ніж у 

2016 році), в яких стороною виступали ДСА України або її територіальні 

органи. 

Однією з категорій зазначених судових справ є справи про нарахування 

суддівської винагороди з розрахунку мінімальної заробітної плати з 1 січня 

2017 року, яка становить 3200 гривень. 

Враховуючи обґрунтовану позицію ДСА України, у більшій частині 

рішень першої та апеляційної інстанцій суди дійшли висновку, що позовні 

вимоги до ДСА України та її територіальних управлінь щодо нарахування та 

виплати суддям суддівської винагороди із розрахунку мінімальної заробітної 

плати з 1 січня 2017 року, яка становить 3200 гривень, задоволенню не 

підлягають. 

Крім того, рішеннями Вищого адміністративного суду України від 

28.11.2017 у справах № К/800/39635/17 та № К/800/39631/17 відмовлено 

позивачам у відкритті касаційного провадження у зв’язку з тим, що відсутні 

ознаки необґрунтованого застосування судом апеляційної інстанції норм 

матеріального та процесуального права в частині відмови в задоволенні 

позовних вимог. 

Варто зазначити, що ДСА України продовжила роботу, котра 

розпочалась у 2016 році щодо виконання рішень зобов’язального характеру, 

що набрали законної сили, але не виконані у встановленим раніше порядок і 

способом.  
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Упродовж звітного року ДСА України систематично опрацьовувалися 

матеріали виконавчих проваджень боржником за якими є ДСА України, її 

територіальні органи та суди України, які перебувають на виконанні в 

органах державної виконавчої служби та провадження за якими не закрито. 

З метою виконання судових рішень зобов’язального характеру, 

боржником за якими є ДСА України, її територіальні органи та суди України, 

захисту порушених прав позивачів, і запобігання порушення бюджетного 

законодавства, ДСА України зверталася до судів із заявами про зміну чи 

встановлення способу й порядку виконання судового рішення, що були 

задоволенні шляхом стягнення коштів з бюджетної програми 0501150 

"Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів" 

відповідно до Закону України "Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень" і Порядку виконання рішень про стягнення коштів 

державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.08.2011 № 845. 

У справах, де задоволено зазначені заяви, ДСА України направлено 

листи до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної 

виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо повернення 

виконавчих листів стягувачам для пред’явлення їх до ДКС України. У свою 

чергу, до ДКС України направлено листи щодо виконання рішень за рахунок 

коштів бюджетної програми 0501150 "Виконання рішень судів на користь 

суддів та працівників апаратів судів ", головним розпорядником якої є ДСА 

України. 

Крім того, надавалися роз’яснення у вигляді інформаційних листів та 

методичних рекомендацій з питань застосування окремих положень чинного 

законодавства про виконання судових рішень, забезпечувалося надання 

матеріалів судової практики, необхідних для використання в роботі 

територіальними управліннями ДСА України.  

 Верховною Радою України прийнято 21.12.2016 Закон України "Про 

Вищу раду правосуддя", який набрав чинності 05.01.2017. Абзацом "в" 

підпункту 35 пункту 3 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" 

згаданого закону внесено зміни до частини четвертої статті 15 Закону 

України "Про виконавче провадження", якою передбачено, що за рішеннями 

про стягнення судового збору про накладення штрафу (як засобу 

процесуального примусу) стягувачем є Державна судова адміністрація 

України. 

З метою напрацювання єдиного підходу та визначення ефективного 

механізму виконання рішень судів про стягнення судового збору, про 

накладення штрафу, за участю представників ДСА України, Міністерства 

юстиції України та Державної казначейської служби України проведено 

нараду, за результатами якої підписано спільний лист від 09.03.2017 № 

2220/20/17-17, № 5-08/1571-3972 та № 1-1905/17, яким врегульовано порядок 

направлення та виконання виконавчих документів, в яких стягувачем 

визначено ДСА України. 



40 
 

Упродовж 2017 року видано 299 360 виконавчих документів, загальна 

сума яких склала 529 708 762 грн, з них на адресу ДСА України надійшло 

близько 9 тисяч виконавчих документів, що опрацьовані й направлені на 

виконання до органів державної виконавчої служби та ДКС України. 

Фактично, у 2017 році було виконано 116 240 виконавчих документів 

на загальну суму 76 975 284 грн, що склало 38,8% від загальної кількості 

виконавчих документів та 14,5 % від загальної суми. 

 

7. Нормотворча робота 

 

Упродовж 2017 року ДСА України було підготовлено 3 проекти законів, 

аналогічно, як і протягом 2016 року, зокрема: 

проект Закону України "Про внесення змін до статті 133 Закону 

України від 07.07.2010 № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (у частині 

виплати суддівської винагороди суддям до проходження ними 

кваліфікаційного оцінювання); 

проект Закону України "Про внесення зміни до статті 4 Закону України 

"Про виконавче провадження" (щодо вимог до виконавчого документа); 

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень" стосовно особливостей 

виконання рішень суду про стягнення судового збору, накладення штрафу 

(як засобу процесуального примусу). 

Крім того, упродовж 2017 року ДСА України було підготовлено 5 

проектів постанов Кабінету Міністрів України (протягом 2016 року – 6 

проектів): 

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 329" у частині 

оплати праці працівників Національної школи суддів України (лист Прем’єр-

міністрові України від 20.01.2017 № 10-478/17); 

проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати 

праці державних службовців, органів та установ системи правосуддя" (лист 

Прем’єр-міністрові України від 02.03.2017 № 10-1741/17); 

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15" у частині оплати 

праці працівників патронатних служб в органах та установах системи 

правосуддя (лист Прем’єр-міністрові України від 02.03.2017 № 10-1742/17); 

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98" у частині строків 

відрядження суддів, як тимчасового переведення та фінансового 

забезпечення такого відрядження (лист Прем’єр-міністрові України 

від 17.08.2017 № 10-9493/17); 

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358" щодо внесення 

змін до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних 
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службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати 

праці (лист Прем’єр-міністрові України від 26.10.2017 № 10-12615/17). 

Відповідно до частини третьої статті 150 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" підготовлено проект Положення про проведення 

конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах 

та установах системи правосуддя, яке затверджено рішенням Вищої ради 

правосуддя від 05.09.2017 № 2646/0/15-17. 

На виконання частини шостої статті 151 зазначеного Закону 

підготовлено проект Положення про Державну судову адміністрацію 

України, яке було надіслано для затвердження до Вищої ради правосуддя 

листом від 22.02.2017 № 10-1433 та Типове положення про територіальне 

управління Державної судової адміністрації України, що було надіслано для 

затвердження до Вищої ради правосуддя листом від 07.08.2017 №10-9108. 

Відповідно до статті 159 вказаного Закону підготовлено проект 

Положення про службу судових розпорядників, яке після погодження з 

Вищою радою правосуддя (рішення Вищої ради правосуддя від 13.06.2017 

№1547/0/15-17), затверджено наказом ДСА України від 20.07.2017 №815.  

З метою врегулювання порядку надання службового житла й 

користування ним, керуючись статтею 138 Закону "Про судоустрій і статус 

суддів" наказом ДСА України від 22.12.2017 № 1122 затверджено Положення 

про порядок надання службового житла й користування ним суддями, 

працівниками апаратів судів, працівниками Державної судової адміністрації 

України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України. 

Крім того, у звітному році ДСА України опрацьовано й підготовлено 

пропозиції до 30 нормативно-правових актів з наданням ґрунтовних 

пропозицій і зауважень, що надійшли до ДСА України для відповідного 

погодження та візування За 2016 рік було опрацьовано понад 60 нормативно-

правових актів. 

Також, ДСА України брала безпосередню участь при опрацюванні 

проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів", який було прийнято Верховною Радою України 

03.10.2017 за №2147-VIII. 

 

8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 

 

Основною метою здійснення внутрішнього аудиту ДСА України є 

оцінка діяльності об’єкта контролю за різними її напрямами, функціями, 

завданнями; допомога керівникам і посадовим особам об’єктів контролю у 

виконанні їхніх функцій, удосконаленні діяльності (у тому числі 

господарської) при прийнятті управлінських рішень за різними напрямами, 

визначеними законодавством і сприяння уникненню ними правопорушень. 
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Так, у 2017 році здійснено 32 внутрішні аудити, із них  5 планових та 

27 позапланових аудитів.  

1. За результатами проведених внутрішніх аудитів виявлено 

порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 5226,4 тис. грн, 

зокрема, з питань:  

правильності та повноти розрахунків з оплати праці встановлено 

порушень на загальну суму 584,6 тис. грн; 

організації придбання, руху, вибуття основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів та достовірності і 

законності відображення їх у бухгалтерському обліку та звітності 

встановлено порушення на загальну суму 1613,8 тис. грн; 

здійснення поточного ремонту, капітального будівництва та ремонту, 

реконструкції та реставрації встановлено завищення обсягів виконаних робіт 

на загальну суму 260,8 тис. грн, 

складання і затвердження кошторису, внесення змін до нього 

встановлено порушень на загальну суму 166,0 тис. грн; 

здійснення касових операцій та розрахунків з підзвітними особами 

встановлено порушень на загальну суму 3,9 тис.грн; 

застосування процедур та укладання угод при закупівлі товарів, робіт 

та послуг за державні кошти встановлено порушень на загальну суму               

123,1 тис. грн; 

дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету" в частині дотримання вимог наказу ДСА України "Про 

затвердження Заходів щодо економного та раціонального використання 

державних коштів, передбачених для утримання місцевих та апеляційних 

судів загальної юрисдикції, ДСА  України та її територіальних управлінь, 

ВККС України, НСШ України" від 23.05.2014 № 81 із урахуванням змін 

встановлено, що у суді не розроблено заходів щодо погашення кредиторської 

заборгованості, яка обліковувалась станом на 31.12.2016 у сумі 2424,1 тис. 

гривень. 

2. Проведені внутрішні аудити з питань організації функціонування 

автоматизованої системи в судах, а саме: 

вибірково перевірено порядок здійснення автоматизованого розподілу 

510 справ і виявлено 418 випадків можливого втручання в автоматизовану 

систему документообігу суду, 49 випадків порушення терміну автоматичного 

розподілу справ та 27 фактів виправлення технічних помилок.  

Значна кількість випадків порушень - це внесення змін до даних щодо 

учасників процесу, проведення автоматизованого розподілу справ з 

порушенням алгоритму проведення реєстраційних дій, безпідставне 

редагування довідника спеціалізації суддів, створення звіту не за 

встановленим зразком, порушення термінів направлення судових рішень до 

ЄДРСР тощо.  

Зазначені факти свідчать про низький рівень контролю з боку 

керівників апаратів судів щодо забезпечення належної організації 
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функціонування автоматизованої системи в суді, відсутність відповідальності 

конкретних працівників апарату при внесенні даних до КП "Д-3" і 

неналежне виконання ними своїх посадових обов’язків та створює 

ризики внесення до автоматизованої системи недостовірних даних і 

втручання в автоматизовану систему документообігу суду. 

За результатами проведених аудитів керівникам об’єктів контролю 

надано 163 рекомендації щодо усунення виявлених порушень, удосконалення 

діяльності за відповідними напрямами, моніторинг виконання яких ретельно 

відстежується  ДСА України.  

Так, за інформацією підконтрольних об'єктів станом на 01.01.2018 із 

загальної суми встановлених порушень (5226,4 тис. грн): 

усунуто порушення, а саме: здійснено додаткові обсяги будівельних 

робіт відповідно до умов договору, приведено у відповідність до нормативної 

бази відображення в бухгалтерському обліку відповідних господарських 

операцій з майном та розрахунки щодо оплати праці тощо на загальну суму 

1784,6 тис. грн, або 34,1 %; 

Як виняток залишилися порушення: 

1) механізм виправлення або усунення яких законодавством не 

передбачено або обмежено, а саме: окремі порушення законодавства щодо 

оплати праці, по державних закупівлях, по необоротних активах, придбання 

яких було не передбачено у розрахунках до кошторису; по господарських 

операціях та їх результатах, які не підтверджені  первинними і підтвердними 

документами у зв’язку з їх втратою на території, де здійснювалися 

антитерористичні операції на загальну суму 3154,2 тис. грн, або 60,4 %; 

2) термін усунення яких передбачено у 2018 році на суму                        

287,6 тис. грн, або 5,5 %. 

Також з метою удосконалення функціонування системи внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту у системі державних органів судової 

влади, прозорості і відкритості діяльності ДСА по проведенню внутрішніх 

аудитів, попередження правопорушень у фінансово-господарській та інших 

сферах діяльності, підвищення рівня управління державними коштами 

відділом аудиту розроблено нові організаційно-розпорядчі документи, які 

адаптовані до нової нормативної бази з питань бюджетного процесу, 

бухгалтерського обліку та звітності, а саме: Програма організації і напрямків 

проведення внутрішніх аудитів та Порядок планування та проведення 

внутрішніх аудитів відділом аудиту Державної судової адміністрації 

України, документування й реалізації їх результатів, затверджений наказом 

ДСА України від 22.12.2017 № 1124. 

 

 

 

9. Стан обліково-статистичної роботи й огляд даних судової статистики 

 

9.1. Обліково-статистична робота 
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У 2017 році ДСА України сформовано та зведено звіти про розгляд 

місцевими й апеляційними судами справ за формами №№ 1, 1-1, 1-МС, 2-А, 

2-АС, 2-Ц, 3, 4, 21, 21-1, 22-А, 22-Ц, 23, а також звіти про стан судимості в 

Україні за формами №№ 6, 7, 8.  

Копії звітів надано вищим спеціалізованим судам, Верховному Суду 

України, Державній службі статистики України, Генеральній прокуратурі, 

Раді національної безпеки України, Верховній Раді України та іншим 

заінтересованим органам. 

Окремо сформовано та зведено квартальні звіти за формами №№ 1-мзс, 

1-азс, 1-оас, 1-аас, 1-мгс, 1-агс, 1-л та про справляння судового збору за 

формою 10.  

З урахуванням показників звітності підготовлено: 

інформацію про навантаження на суддів місцевих загальних судів 

України, а також про середньомісячне надходження справ і матеріалів на 

одного суддю місцевого загального суду (у розрізі областей); 

аналітичні таблиці про стан здійснення правосуддя, роботу судів і 

суддів (навантаження) по кожному регіону в розрізі судів загальної 

юрисдикції та узагальнені таблиці по Україні за 2017 рік у порівнянні з 2016 

роком; 

огляд стану здійснення правосуддя. 

Зазначені аналітичні матеріали, а також зведену звітність розміщено на 

офіційному веб-порталі "Судова влада України".  

За результатами даних зведеної звітності судів про стан здійснення 

судочинства у 2016 році проаналізовано показники навантаження на суддів. З 

урахуванням рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд 

справ і коефіцієнтів складності справ за категоріями для суддів місцевих та 

апеляційних судів, затверджених рішенням Ради суддів України від 

09.06.2016 № 46, розраховано нормативну (модельну) кількість суддів. 

Сформовано інформацію про кількість справ і матеріалів, що надійшли 

на розгляд до місцевих та апеляційних судів (за даними звітів та в "умовних" 

справах), а також прогнозованої кількості справ і матеріалів на 2018 рік і на 

2019 – 2020 роки. При визначенні "умовних" справ використовувалися 

рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ, розроблені 

експертами проекту USAID.  

У грудні 2017 року узагальнено інформацію станом на 8 грудня 2017 

року про застосування судами Закону України "Про амністію у 2016 році". 

Щомісячно узагальнювалась інформація щодо застосування окремих 

норм Кримінального процесуального кодексу України судами першої й 

апеляційної інстанцій при розгляді кримінальних проваджень. 

У рамках спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу 

"Підтримка реформ у сфері юстиції" з метою здійснення оцінки ефективності 

судів надано міжнародним експертам інформацію про виконання бюджету 

суду, кількість справ і кількість суддів в місцевих та апеляційних судах 

загальної юрисдикції за 2016 рік. 
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Підготовлено інформацію за 2010 – 2016 роки для Звіту та взято участь 

у консультаціях з міжнародними експертами з питань підготовки до 5-го 

раунду оцінки Комітетом експертів Ради Європи (MONEYVAL) системи 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення в Україні. 

З метою організації і проведення заходів щодо попередження 

втручання в роботу АСДС стосовно можливих передумов несанкціонованого 

доступу до інформаційних ресурсів ДСА України щомісячно проводиться 

моніторинг щодо втручання працівників апаратів судів в автоматизований 

розподіл судових справ шляхом зміни сторін процесу після розподілу справ. 

З урахуванням норм Закону України "Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів" проводиться робота щодо 

напрацювання нормативно-правових документів: Інструкції з діловодства в 

судах; проектів нових форм статистичної звітності; змін до обліково-

первинної документації.  

З питань нормативного забезпечення функціонування й удосконалення 

обліково-статистичної роботи в судах, діловодства та організації роботи з 

питань судової статистики проведено такі заходи: 

з метою забезпечення своєчасного одержання інформації про 

додержання строків розгляду судових справ, прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень і звітування про ефективність здійснення правосуддя 

місцевими й апеляційними судами розроблено та затверджено наказом  ДСА 

України від 09.03.2017 № 311 квартальні форми звітності; 

на виконання Закону України "Про амністію у 2016 році" розроблено й 

затверджено наказом ДСА України від 10.10.2017 № 964 форму звітності 

№1-АМ "Звіт про застосування судами Закону України "Про амністію у 2016 

році"; 

для забезпечення виконання зобов’язань України щодо міжнародного 

співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, наказом ДСА 

України від 05.12.2017 № 1076 затверджено в новій редакції звіт за формою 

№ 1-л "Звіт судів про стан розгляду справ про злочини щодо легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування 

тероризму"; 

для вдосконалення архівної роботи в місцевих та апеляційних судах 

України, зокрема, процесів формування процесуальної й управлінської 

документації, її експертизи цінності, підготовки і передавання до архіву 

місцевого й апеляційного суду, забезпечення збереженості документів 

архівного фонду суду, їх передання на зберігання до державних архівних 

установ та архівних відділів міських рад, а також їх відбору для знищення, 

наказом ДСА України від 07.12.2017 № 1087 затверджено Перелік судових 
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справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків 

зберігання. 

ДСА України постійно здійснюються заходи з методично-навчальної 

роботи. Зокрема, надаються методичні рекомендації щодо ведення 

діловодства й архіву, складання й подання звітів про стан розгляду справ і 

матеріалів, з питань роботи з програмно-технологічними засобами обробки 

первинних документів обліку і звітів. 

 

9.2. Огляд даних судової статистики 

 

Одним з основних повноважень ДСА України є ведення судової 

статистики, що передбачає збір, обробку, аналіз, поширення й оприлюднення 

статистичних даних про роботу судової системи, які необхідні для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень і звітування про ефективність 

здійснення правосуддя в Україні.  

За даними судової статистики упродовж 2017 року в місцевих та 

апеляційних судах знаходилося на розгляді майже 3,9 млн справ і матеріалів. 

Динаміка кількості справ та матеріалів, що знаходилися на розгляді в 

місцевих та апеляційних судах у 2016 – 2017 роках, представлена в таблиці. 

Види судів 

Знаходилося на розгляді справ і матеріалів 

(перебувало в провадженні), тис.  

2016 2017 
 темпи приросту 

 (+/-), % 

Місцеві загальні суди  2 930,7 3 100,8 +5,8 

Апеляційні суди  316,7 359,8 +13,6 

Окружні адміністративні суди 147,9 162,6 +9,9 

Апеляційні адміністративні суди 87,6 98,3 +12,2 

Господарські місцеві суди 144,4 130,5 -9,6 

Господарські апеляційні суди 35,1 34,3 -2,3 

Всього 3 662,4 3 886,3 +6,1 

 

Дані свідчать про збільшення на 4% загального обсягу надходження 

справ і матеріалів до судів. У 2017 році надійшло більше ніж у минулому 

році справ і матеріалів, що розглядаються в порядку кримінального та 

адміністративного судочинства.  

Динамічно обсяг надходження справ і матеріалів до місцевих та 

апеляційних судів у 2016 – 2017 роках представлено в таблиці. 

Види судів 

Надійшло справ і матеріалів, тис. 

2016 2017 
темпи приросту (+/-

), % 

Місцеві загальні суди  2 658,4 2 743,1 +3,2 

Апеляційні суди  296,1 336,4 +13,6 

Окружні адміністративні суди 125,5 129,8 +3,4 

Апеляційні адміністративні суди 76,2 86,2 +13,1 

Господарські місцеві суди 114,7 102,1 -11,0 
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Господарські апеляційні суди 31,2 30,6 -1,9 

Всього 3 302,1 3 428,2 +3,8 

 

У 2017 році в судах утворився кадровий дефіцит суддів (кількісний 

склад суддів за штатом – 7,2 тис, з них мали повноваження щодо розгляду 

судових справ лише 4,6 тис.).  

Упродовж 2017 року розглянуто понад 3,3 млн справ і матеріалів, а це 

97,4 % від загальної кількості справ, що надійшли до судів, або 85,9 % від 

загальної кількості, що знаходилися на розгляді в судах.  

 

Структурно обсяг розглянутих справ і матеріалів представлено в 

таблиці. 

  

Розглянуто справ і матеріалів, тис. 

2016 
темпи 

провадження*,

% 
2017 

темпи 

провадження*,

% 

Місцеві загальні суди 2 563,5 96,4 2 660,3 97,0 

Апеляційні суди  293,2 99,0 332,4 98,8 

Окружні адміністративні суди 114,9 91,6 125,0 96,3 

Апеляційні адміністративні суди 75,6 99,2 87,2 101,2 

Господарські місцеві суди 114,2 99,6 102,9 100,8 

Господарські апеляційні суди 31,3 100,3 30,5 99,7 

Всього 3 192,7 96,7 3 338,3 97,4 

 
* питома вага розглянутих справ від справ, що надійшли у звітному періоді. 

 

10. Міжнародна діяльність 

 

Міжнародне співробітництво є одним із важливих напрямків діяльності 

ДСА України, що спрямований на реалізацію основних завдань, зокрема 

надання підтримки в організаційному забезпеченні діяльності судів, 

передусім на комп’ютеризацію та автоматизацію в судах, навчання 

працівників апаратів судів, а також широке інформування громадськості про 

заходи, що відбуваються в органах правосуддя. 

ДСА України є одним з учасників низки програм і проектів за 

фінансової підтримки Європейської Комісії (ЄК)/Ради Європи (РЄ), 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) та Міністерства міжнародних справ Канади, 

інших, котрі фінансуються донорами й направлені на підтримку 

реформування судової системи в Україні. 

Завдяки співробітництву з проектами міжнародної технічної допомоги 

стало можливим проведення 5 міжнародної науково-практичної конференції 

"Судове адміністрування як складова реформи правосуддя". Під час заходу 

було обговорено досягнення ДСА України за 15 років її діяльності в розвитку 

судового адміністрування, організаційному, матеріально-технічному, 

фінансовому забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції. 
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Упродовж 2017 року ДСА України співпрацювала міжнародними 

проектами та організувала низку заходів.  

Спільно з Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) "Нове правосуддя" проведено всеукраїнське опитування суддів 

щодо незалежності та підзвітності судової влади України за показниками 

Європейської мережі рад з питань правосуддя, дискусію у форматі круглого 

столу на тему: "Участь присяжних у процесі відправлення правосуддя в 

Україні: досвід та перспектива"; розроблено опитувальники за допомогою 

яких буде проведено опитування громадян щодо їх готовності звітувати про 

корупційні прояви в судовій владі та знання шляхів звітування; проведено 

навчальний семінар для бухгалтерів територіальних управлінь ДСА України, 

судів щодо нових правил державних закупівель і використання системи 

ProZorro, круглий стіл "Оптимізація системи судоустрою України: проблеми 

та перспектива", навчальну поїздку до США з метою ознайомлення із 

досвідом судів США у запровадженні присудової медіації. Також Програмою 

здійснено експертну оцінку трьох пілотних судів в Одеській області, які за 

підтримки USAID і Ради суддів України застосовують елементи 

електронного судочинства, а саме, електронний документообіг та обмін 

документами з прокуратурою, поліцією, адвокатами, іншими зацікавленими 

особами, слухання в режимі відеоконференціїй інше. Попередні результати 

експертної оцінки підтверджують ефективність електронного судочинства. У 

межах Програми розпочато розробку концепції створення та розвитку в 

Україні громадських центрів правосуддя - відомої в світі ефективної моделі 

співпраці судової гілки влади з широкими колами громадськості. Здійснено 

кабінетне дослідження різних підходів до створення й функціонування 

громадських центрів правосуддя в США, Сінгапурі та деяких країнах 

Латинської Америки.  

В рамках інструменту зовнішньої допомоги TAIEX (Technical 

Assistance Information Exchange), що надається Європейською Комісією для 

обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, 

необхідної для адаптації національного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу відбулося кілька семінарів.  

Разом з Проектом ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" з 

питань посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової 

влади в Україні проведено низку зустрічей з експертами, де обговорено 

питання навантаження на суддів, запровадження європейського досвіду з 

розрахунку складності справ, інше. 

За підтримки Проекту РЄ "Підтримка впровадженню судової реформи 

в Україні" щодо надання підтримки в розробці, прийнятті конституційних, 

інших законодавчих змін, що відносяться до питань судової реформи в 

Україні, а також вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють 

структуру та діяльність судових органів, розпочато роботу із оптимізації 

організації, менеджменту ДСА України задля покращення ефективності її 

діяльності. Також, спільно з названим Проектом проведено семінар з питань 

оптимізації діяльності ДСА України, її територіальних органів, організовано 
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візит до міст Рим і Флоренція, Італія, для ознайомлення з досвідом Італії 

щодо навчання суддів і кандидатів на посаду судді, а також обговорення 

участі судової гілки влади Італії у виконанні рішень Європейського суду з 

прав людини. 

У рамках перебування експертів Місії Міжнародного Валютного 

Фонду в ДСА України проведено ряд зустрічей з питань судового збору. 

Тривала робота з українсько-канадським Проектом підтримки судової 

реформи в покращенні комунікацій судової влади з громадськістю та ЗМІ, 

підвищенні якості надання судових послуг та адміністрування судів, в 

інституційному зміцненні ДСА України, судової статистики, бюджетуванні 

судової системи. Так, Проектом організовано низку семінарів, зокрема, 

"Виїзні судові засідання та укрупнення судів", де обговорено досвід Канади 

під час виїзних судових засідань, а також стратегії пом’якшення та 

зменшення впливу, пов’язаного з ліквідацією судів, "Планування й 

забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій і планування 

забезпечення безперервної роботи суду", а також засідання робочих груп з 

розробки нового навчального курсу для керівників апаратів судів та голів 

судів "Керівництво судом ефективною командою – голова суду та керівник 

апарату" і групи з питань готовності до надзвичайних ситуацій та організації 

роботи суду за подібних умов. 

Консультативною місією Європейського Союзу (КМЄС) за сприяння 

якої напрацьовано та реалізується пілотний проект зі створення в судах 

сучасної охоронної системи. Так, проведено дослідження чотирьох 

приміщень судів, зокрема, Апеляційного суду міста Києва, приміщення у 

місті Львові, що знаходиться на вул. Чоловського, 2, де розташовано 3 суди: 

Сихівський районний суд м. Львова, Галицький районний суд м. Львова та 

Львівський окружний адміністративний суд, Харківського апеляційного 

господарського суду, Солом‘янського районного суду м. Києва, проведено 

засідання кількох робочих столів, обговорено подальшу реалізацію вказаного 

проекту. 

Розпочато співпрацю з Проектом "ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань 

протидії наркотикам та організованій злочинності, Інтенсивне 

співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою 

злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж героїнового маршруту" та 

Програмою Розвитку ООН "Верховенство права та правосуддя на рівні 

громад у районах України, постраждалих від конфлікту". Із вказаними 

проектами відбулася низка установчих зустрічей, надано підтримку в 

реєстрації проектів міжнародної технічної допомоги. 

Проведено низку зустрічей з експертами проекту Твінінг "Посилення 

інституційної спроможності Верховного суду в Україні у сфері захисту прав 

людини на національному рівні". 

Тривалі продуктивні взаємовідносини із проектами міжнародної 

технічної допомоги позитивно впливають на вирішення важливих завдань, 

які сьогодні означені перед ДСА України. Отриманий досвід, підписані угоди 

й досягнуті домовленості та їх реалізація дозволяють створити дієву систему 
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організаційного матеріально-технічного забезпечення діяльності органів 

системи правосуддя в Україні. 

 

11. Організаційне забезпечення діяльності органів суддівського 

самоврядування 

 

Одним із напрямків роботи ДСА України відповідно до статті 134 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів" є забезпечення діяльності 

органів суддівського самоврядування. 

Протягом 2017 року ДСА України організовано й забезпечено 

проведення:  

ХІV позачергового з’їзду суддів України, який проходив у два етапи 

(14 – 15 березня та 13 листопада 2017 року); 

18 засідань Ради суддів України, на яких прийнято 88 рішень (протягом 

2016 року - 15 засідань, на яких прийнято 91 рішення);  

20 засідань Комітетів Ради суддів України (протягом 2016 року – 16 

засідань). 

Більшість питань, розглянутих Радою суддів України у звітному 

періоді, стосувалися забезпечення організаційної єдності функціонування 

органів судової влади; зміцнення незалежності судів і суддів, захисту від 

втручання в їх діяльність; здійснення контролю за організацією діяльності 

судів, інших органів у системі судової влади; нормативного забезпечення 

функціонування АСДС; фінансування, матеріально-технічного й 

інформаційного забезпечення судів; організації роботи з інформаційного 

наповнення і функціонування офіційних веб-сайтів судів на офіційному веб-

порталі судової влади України, інших питань організації діяльності судів 

загальної юрисдикції. Особливу увагу приділено питанню забезпечення 

захисту суддів, працівників апарату суду та їх сімей, які перебувають у зоні 

АТО.  

Крім того, ДСА України спільно з органами суддівського 

самоврядування протягом 2017 року організовано проведення наступних 

заходів:  

круглого столу на тему: "Проблеми імплементації конституційних змін 

щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України"; 

робочої зустрічі представників Ради суддів України (голів Комітетів 

Ради суддів України) з представниками Вищої ради правосуддя щодо 

взаємодії та комунікаційної політики; 

експертного обговорення на тему: "Необхідність вдосконалення 

національного законодавства в контексті конституційної зміни обсягу 

суддівського імунітету"; 

круглого столу-дискусії на тему: "Врегулювання конфлікту інтересів у 

секторі юстиції"; 

семінару на тему: "Основні питання застосування антикорупційного 

законодавства в частині обмеження щодо одержання подарунків"; 
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конференції на тему: "Суди і вирішення спорів в режимі он-лайн: 

покращення доступу до правосуддя в Україні"; 

судового регіонального форуму на тему: "Рада суддів України: 

потенціал та реалії"; 

міжрегіонального конкурсу творчих робіт для дітей з особливими 

освітніми потребами "Правосуддя майбутнього – очима дітей". 

У 2017 році до вищого органу суддівського самоврядування надійшло 

333 звернення (скарги), тоді як у 2016 отримано 627, та 5803 листи (3459 у 

2016 році). Завдяки широкому інформуванню громадськості про діяльність 

судової влади на офіційному веб-порталі "Судова влада України": 

своєчасному наповненню сторінок (веб-сайтів) судів, на яких міститься 

інформація щодо діяльності органів судової влади, розміщенню повідомлень, 

роз’яснень, інформаційних матеріалів, буклетів, брошур, посібників про 

роботу судових органів, порядок захисту прав і свобод громадян, 

спостерігається зменшення звернень (скарг, заяв) громадян до органів 

суддівського самоврядування майже вдвічі. 

 

12. Робота із запитами на публічну інформацію 

та зверненнями громадян 

 

12.1. Інформація про стан роботи із зверненнями громадян 

 

До ДСА України у 2017 році надійшло 1 901 звернення громадян, що 

на 204 звернення (12%) більше, ніж у 2016 році (1 697 звернень). 
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Із загальної кількості звернень громадян – 632 (33%) становлять скарги, 

1 214 (64%) – заяви, 55 (3%) – пропозиції.  

На особистому прийомі ДСА України було прийнято до розгляду у 

звітному періоді 107 звернень громадян. 

Протягом 2017 року громадяни зверталися зі скаргами до ДСА України 

з таких питань:  

неправомірних дій працівників апаратів судів – 285 (45% від загальної 

кількості скарг); 

неналежної організації роботи судів – 212 (34%);  

неправомірних дій суддів – 65 (10%); 

неналежної організації роботи територіальних управлінь ДСА України 

– 39 (6%); 

інші питання – 31 (5%). 

У 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшилася кількість скарг з 

питань: 

неправомірних дій працівників апаратів судів на 86 скарг (2016 рік – 

199, 2017 рік – 285); 

неналежної організації роботи судів на 54 скарги (2016 рік – 158, 2017 

рік – 212); 

неналежної організації роботи територіальних управлінь ДСА України 

на 9 скарг (2016 рік – 30, 2017 рік – 39). 

У звітному періоді зменшилася на 26 кількість скарг з питання щодо 

неправомірних дій суддів (2016 рік – 91, 2017 рік – 65). 

 

Із загальної кількості звернень громадян, що надійшли до ДСА України 

протягом звітного періоду, 738 (39%) звернень, відповідно до статті 7 Закону 

України "Про звернення громадян", надіслано за належністю в інші установи 

для розгляду та надання відповідей авторам. 

Загалом при опрацюванні звернень громадян ДСА України надіслано 2 

466 листів. 
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12.2. Інформація про стан роботи із запитами 

на публічну інформацію  

 

Протягом 2017 року до ДСА України в порядку, передбаченому 

Законом України "Про доступ до публічної інформації", надійшло 920 

запитів на публічну інформацію, що на 13 запитів або на 1% більше, ніж за 

2016 рік (907 запитів). 

Забезпечуючи прозорість і відкритість діяльності органів системи 

правосуддя, ДСА України розглянула всі отримані запити на інформацію у 

строки, визначені статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації". 

 

 

Із загальної кількості запитів на інформацію, що надійшли протягом 

звітного періоду, 584 (63%) запити отримано електронною поштою,  304 

(33%) — засобами поштового зв’язку, 27 (3%) — на особистому прийомі, 5 

(1%) — усно.  

Протягом 2017 року запитувачі зверталися до ДСА України із запитами 

на інформацію з таких питань: 

надання статистичної інформації — 262 (28% від загальної кількості); 

організації роботи судів — 177 (19%); 

надання інформації про внесення електронних копій судових рішень до 

ЄДРСР — 143 (16%); 

призначення, обрання, повноважень, звільнення суддів та інших 

посадових осіб — 91 (10%); 

діяльності Державної судової адміністрації України — 80 (9%); 

фінансового забезпечення судів та оплати праці працівників апаратів 

судів — 50 (5%); 

надання інформації про перебування справи в провадженні суду — 33 

(4%); 
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надання інформації про порядок сплати судового збору — 22 (2%); 

штатної чисельності суддів і працівників апаратів судів — 15 (2%); 

реєстрації, розподілу, ведення справ в АСДС — 13 (1%); 

отримання копій декларацій про майновий стан і доходи суддів та 

інших посадових осіб — 10 (1%); 

інших питань — 24 (3%). 

 

 

За 2017 рік в порівнянні з 2016 роком збільшилася кількість запитів з 

питань: призначення, обрання, повноважень, звільнення суддів та інших 

посадових осіб – на 50 запитів (2016 рік – 41 запит, 2017 рік – 91 запит); 

організація роботи судів на 40 запитів (2016 рік – 137 запитів, 2017 рік –  177 

запитів); надання статистичної інформації – на 30 запитів (2016 рік –  232 

запити, 2017 рік – 262 запити). 

За 2017 рік у порівнянні з 2016 роком значно зменшилася кількість 

запитів з питань реєстрації, розподілу, ведення справ в АСДС (2016 рік –  70 

запитів, 2017 рік – 13 запитів). 

 

Тематика надходження запитів на інформацію 

у 2017 році в порівнянні з 2016 роком 
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Загалом на виконання запитів на публічну інформацію ДСА України 

надіслано авторам запитів 871 лист. 

 

13. Зв'язки з громадськістю та ЗМІ 

 

Відкритість і прозорість у діяльності ДСА України передбачає 

можливість взаємодії громадян, їхніх об'єднань, юридичних осіб при 

формуванні й реалізації державної політики та доступу до повної, 

об'єктивної, достовірної інформації про діяльність органів судової влади.  

З метою реалізації таких принципів, а також гармонізації відносин 

судової влади та суспільства, забезпечення оперативного й об'єктивного 

висвітлення у ЗМІ діяльності органів судової влади, а також розбудови 

мережі прес-секретарів судів, надання їм методичної допомоги, ДСА України 

здійснено ряд заходів, які скеровані на створення і зміцнення прес-служб у 

судах.  

Так, у травні 2017 року відбулося повне оновлення офіційного веб-

порталу "Судова влада України". Зміна структури веб-порталу дозволила не 

тільки оновити "обличчя" інформаційного ресурсу, але й зробити його 

цікавим для громадськості та представників ЗМІ, які відслідковують 

діяльність судової влади, привернути увагу представників юридичних 

професій, які отримали потужний ресурс, де зосереджена вся необхідна для 

їх роботи інформація.  

Здійснено супроводження публічних заходів, зокрема, брифінгів,  прес-

конференцій, семінарів, круглих столів, в яких брали участь керівники ДСА 

України, Ради суддів України. Забезпечено наповнення офіційних сайтів 

Ради суддів України, ДСА України та підтримується тісний зв'язок із 

засобами масової інформації щодо сприяння в організації, підготовці 

матеріалів, що пов'язані з діяльністю судової влади. Окрім цього, надається 

методична допомога прес-службам судів щодо реагування на кризові й 

конфліктні ситуації та організації онлайн-трансляцій судових засідань щодо 
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суспільно-значимих і резонансних справ. Запровадження онлайн-трансляцій 

було у 2015 році, а першою справою, що транслювалася, стала справа 

"Справи про вбивство 39 людей під час Євромайдану", яка дотепер 

слухається у Святошинському районному судді м. Києва. 

 Проводиться щоденний моніторинг ЗМІ, готуються, розсилаються в 

ЗМІ прес-релізи з актуальною інформацією про діяльність органів судової 

влади, налагоджено співпрацю з НШС України щодо введення навчального 

модуля для прес-секретарів судів, здійснюється постійний моніторинг 

офіційних сайтів судів, налагоджено співпрацю з прес-службами установ 

судової влади.  

Зважаючи на те, що головні засади діяльності прес-служб і прес-

секретарів у судах України було закладено ще у 2015 році, робота прес-

служби (на правах сектору) зосереджена над проведенням навчань для прес-

секретарів і суддів-спікерів у регіонах. Відтак, у 2017 році, спільно з 

громадською організацією "Вектор прав людини" було проведено 7 семінарів 

"Комунікативні інструменти в роботі судів: діалог суду та громади" для прес-

секретарів у 7-ми областях, в яких взяли участь 139 працівників зі 119 судів. 

З Консультативною місією Європейського Союзу проведено 2 семінари 

"Зв'язки з громадськістю в судах" для суддів-спікерів у Тернопільській та 

Волинській областях, а спільно з українсько-канадським проектом 

"Підтримка судової реформи в Україні" – 2 семінари-тренінги 

"Комунікаційна діяльність голови суду під час здійснення представницьких 

функцій" для голів судів Запорізької та Хмельницької областей і семінар для 

прес-секретарів Івано-Франківської та Одеської областей щодо 

організаційного забезпечення діяльності прес-секретарів. 

Активізація роботи прес-секретарів у судах дозволила оперативніше 

інформувати громадськість про судові засідання у справах, що мають 

суспільний інтерес (на рівні свого регіону), і сприяла в систематичному 

наданні інформації щодо розгляду інших справ та прийняті рішення. 

Дієвість органів правосуддя в комунікаційному напрямку забезпечує 

відкритість і прозорість їх діяльності, сприяє безперешкодній реалізації 

конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та 

формуванню позитивного іміджу судової влади в суспільстві. 

 

 

 

__________________________________________ 

 

Державна судова адміністрація України 

 

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5  

тел. (044) 277 76 00, факс (044) 277 76 11, inbox@court.gov.ua 
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