ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30 грудня 2013 року

м. Київ

№ 185

Про затвердження Переліку
відомостей про адміністративну справу

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 146, частини п’ятої статті
147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням пункту 11.6
розділу 11 Інструкції з діловодства в адміністративних судах України,
затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 №
174, та з метою створення єдиної інформаційної системи облікових відомостей
про адміністративну справу, що вносяться до автоматизованої системи
документообігу суду в адміністративних судах України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей про адміністративну справу (додається).
2. Управлінню з питань судового діловодства розмістити текст цього
наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.
3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової
адміністрації України довести зміст цього наказу до Вищого адміністративного
суду України, апеляційних адміністративних судів, територіальних управлінь
Державної судової адміністрації України та до адміністратора автоматизованої
системи документообігу суду.
4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації
України довести зміст цього наказу до окружних адміністративних судів.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2014 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови
Положишника В.В.

Голова

Р. Кирилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Державної
судової
адміністрації України
30.12.2013 № 185
Перелік відомостей про адміністративну справу
Перелік відомостей, що вносяться до автоматизованої системи
документообігу суду в місцевих та апеляційних адміністративних судах
Розділ 1. Відомості про розгляд адміністративної справи та
матеріалів в суді першої інстанції.
1.1. Дата надходження позовної заяви «_____» _________ 20_____ р.;
1.2. Категорія справи (за довідником 1);
1.3. Єдиний унікальний номер _______________;
1.4. Номер провадження _______________;
1.4.1. до скасування №_________________;
1.4.2. після скасування №_________________;
1.5. Позовна заява (справа, подання) надійшла : (за довідником 2);
1.6. Учасники процесу (за довідником 3);
1.7. Зміст позовних вимог ______________________;
1.7.1. Заявлено вимогу стягнути (ураховуючи зміни), грн. ________, з
них: (за довідником 4);
1.8. Відкриття провадження у справі:
1.8.1. Ухвала суду від « _____» __________ 20_____ р. про залишення
позовної заяви (справи, подання) без руху (частина 1 статті 108 КАС
України)/ дата
« ____» _______ 20____ р. повідомлення позивача про
невідповідність позовної заяви щодо підтвердження обґрунтованості вжиття
суб’єктом владних повноважень заходів реагування вимогам статті 106
КАС України;
1.8.1.1. термін усунення недоліків до « _____» _______ 20_____ р.;
1.8.2. Ухвала суду від « _____» _______ 20_____ р. про повернення
позовної заяви (заяви, справи, подання) у зв’язку з: (частина 3 статті 108
КАС України, частина 4 статті 183-6 КАС України,частина 3 статті 250
КАС України, за довідником 5) ;
1. 8.3. Ухвала суду від « _____» __________ 20_____ р. про відмову у
відкритті провадження у зв'язку з: (частина 1 статті 109 КАС України,за
довідником 6);
1.8.4. Ухвала суду від « _____» __________ 20_____ р. про відмову у
прийнятті подання (частина 5 статті 183-3 КАС України, за довідником 7);
1.8.5. Ухвала суду від « _____» __________ 20_____ р. про залишення
позовної заяви без розгляду (за довідником 8);
1.8.6. Ухвала суду від « _____» ________ 20_____ р. про відкриття
провадження у справі та:

1.8.6.1. призначення попереднього судового засідання на « _____»
____ 20___ р.;
1.8.6.2. призначення судового засідання на « _____» ______ 20_____
р.;
1.8.7. порушено строк, передбачений частиною 4 статті 107 КАС
України (за довідником 9);
1.8.8. Ухвала суду від « _____»
__________ 20_____ р. про
направлення до іншого суду (до відкриття провадження);
1.9. Підготовче провадження:
1.9.1. Дати « _____» __________ 20_____р. та причини перенесення
призначення до попереднього судового засідання (за довідником 10);
1.9.2. Позов задоволено у зв'язку з визнанням відповідачем позовних
вимог постановою суду від «_____» _________ 20_____ р.:
1.9.2.1. повністю;
1.9.2.2. частково;
1.9.2.3. винесено постанову щодо частини позовних вимог «___»
_____ 20___ р.;
1.9.3. За наслідками підготовчого провадження ухвала суду від «
_____» __________ 20_____ р. про :
1.9.3.1. залишення позовної заяви без розгляду (за довідником 8);
1.9.3.2. ухвала від «____»
______ 20_____ р. про зупинення
провадження у справі (за довідником 11);
1.9.3.2.1. ухвала від «____»
_______ 20_____ р. про поновлення
провадження у справі;
1.9.3.3. закриття провадження у справі (за довідником 12);
1.9.3.4. передачу до іншого суду;
1.9.3.5. закінчення підготовчого провадження і призначення справи до
судового розгляду на « _____» __________ 20_____ р.;
1.9.4. Інші процесуальні дії, учинені до судового розгляду : дата
«_____» _________ 20_____ р., процесуальна дія (за довідником 13);
1.10. Судовий розгляд справи:
1.10.1. Дати призначення до судового розгляду « _____» __________
20_____ та причини не розгляду:
1.10.1.1. причини відкладення розгляду справи (за довідником 14);
1.10.1.2. причини оголошення перерви (за довідником 15);
1.11. Відомості про зупинення провадження у справі:
1.11.1. дати « _____» __________ 20_____ р. та причини зупинення
провадження (за довідником 11);
1.11.2. дати « _____» __________ 20_____ р. постановлення ухвал про
поновлення провадження у справі;
1.12. За клопотанням сторін надано термін для примирення на
___місяців, ___ днів до « _____» __________ 20_____ р.;
1.13. Прізвище судді (суддів) на розгляді у якого (яких) знаходиться
(знаходилась) справа:_____________________________;

1.14. Справу розглянуто « _____» __________ 20_____ р.:
1.14.1. одноособово ______________________(прізвище судді);
1.14.2. колегіально _______________________(прізвища суддів, які
брали участь у судовому розгляді);
1.15. Справа перебувала в провадженні: ____ років,_____ місяців,_____
днів;
1.15.1. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України (за
довідником 9);
1.16. Інші процесуальні дії, учинені під час судового розгляду: дата
ухвали « _____» __________ 20_____ р., процесуальна дія (за довідником
16);
1.17. Винесено постанову щодо частини позовних вимог « ___»
______ 20___ р.;
1.18. Результати розгляду (за довідником 17):
1.19. Порядок розгляду справи/провадження (за довідником 18):
1.20. Зміст постанови (ухвали)__________________ (резолютивна
частина);
1.20.1. Присуджено до стягнення, грн. ________, з них: (за довідником
4);
1.21. Забезпечення доказів:
1.21.1. подано заяву про забезпечення доказів « _____» __________
20_____ р.;
1.21.2. ухвала суду від « _____» _________ 20_____ р. про : (за
довідником 19);
1.21.3. розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України
(за довідником 9);
1.22. Забезпечення позову:
1.22.1. Подано клопотання про забезпечення позову « ____» ______
20____ р.;
1.22.1.1. ухвала суду від « _____» _______ 20_____ р. про : (за
довідником 19);
1.22.1.2. розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України
(за довідником 9);
1.22. 2. Подано клопотання про заміну одного способу забезпечення
позову іншим « _____» __________ 20_____ р.;
1.22.2.1. ухвала суду від « _____» ________ 20_____р. про : (за
довідником 19);
1.22.2.2. розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України
(за довідником 9);
1.22. 3. Подано клопотання про скасування заходів забезпечення позову
« _____» __________ 20_____ р.
1.22.3.1. ухвала суду від « _____»
_______ 20___ р. про : (за
довідником 19);
1.22.3.2. розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України
(за довідником 9);

1.23. Постанова (ухвала) набрала законної сили « _____» __________
20____р.;
1.24. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її
розгляду судом першої інстанції « _____» __________ 20____р.;
1.25. Апеляційний розгляд:
1.25.1. Одержано судом клопотання про поновлення строку на
апеляційне оскарження « _____» __________ 20____р.;
1.25.2. Подано апеляційну скаргу:
1.25.2.1. Дата подання скарги « _____» __________ 20____р.;
1.25.2.2. Ким подано ( за довідником 20);
1.25.3. Дата направлення справи (матеріалів) до апеляційного суду «
_____» __________ 20____р. за вих. №_________;
1.25.4. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції від « ___» _____
20___р.;
1.25.5. Зміст ухвали (постанови)______________ (резолютивна частина
судового рішення);
1.26. Касаційний розгляд:
1.26.1. Дата направлення справи до касаційної інстанції « _____»
__________ 20____р. за вих. №_________;
1.26.2. Ухвала (постанова) суду касаційної інстанції від « ____»
______ 20___р.;
1.26.3. Зміст ухвали (постанови)_________ (резолютивна частина
судового рішення);
1.27. Перегляд судових рішень Верховним Судом України (ВСУ):
1.27.1. Дата направлення справи до ВСУ « _____»
__________
20____р. за вих. №______;
1.27.2. Постанова (ухвала) ВСУ від « _____» __________ 20____р.;
1.27.3. Зміст постанови (ухвали) ______________(резолютивна частина
судового рішення);
1.28. Дата надходження справи до суду першої інстанції після
перегляду справи судом:
1.28.1. апеляційної інстанції « _____» __________ 20____р.;
1.28.2. касаційної інстанції « _____» __________ 20____р.;
1.28.3. ВСУ« _____» __________ 20____р.;
1.29. Звернення судового рішення до виконання:
1.29.1. Дата звернення « _____» __________ 20____р.;
1.29.2. Проведена дія _______________________________;
1.29.3. Видано виконавчих листів ________(кількість) ;
1.29.3.1. На суму грн. ___________;
1.30. Довідка:

1.30.1. Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального
примусу:
1.30.1.1. ухвала суду від « _____» __________ 20____р.;
1.30.1.2. вид заходів процесуального примусу (за довідником 21);
1.30.2. Суб'єкт владних повноважень, не на користь якого ухвалено
судове рішення, зобов'язаний подати звіт про виконання судового рішення
(за довідником 9);
1.30.3. Відомості щодо окремих ухвал :
1.30.3.1. окрема ухвала суду від « _____» __________ 20____р.;
1.30.3.2. тип ухвали (за довідником 22);
1.30.3.3. Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими
ухвалами: дата « _____»
__________ 20____р.,типи повідомлень (за
довідником 23);
1.31. Судові витрати (за довідником 24);
1.32. Подано клопотання про ухвалення додаткового судового рішення
« _____» __________ 20_____ р.;
1.32.1.ухвалою суду від « _____» __________ 20_____ р. :
1.32.1.1. ухвалено додаткове судове рішення, в тому числі за
ініціативою суду;
1.32.1.2. відмовлено в ухваленні додаткового судового рішення;
1.33. Справу розглянуто з фіксуванням технічними засобами (за
довідником 9);
1.34. Інші відмітки__________________________;
1.35. Справу передано до архіву суду « _____» __________ 20____р.;
1.35.1 Архівний №____________________;
1.36. Старі показники.
Розділ 2. Відомості щодо перегляду судового рішення в
адміністративній справі в апеляційному порядку.
2.1. Дата надходження справи до апеляційного суду «_____» _______
20_____ р.
2.2. Категорія справи (за довідником 1);
2.3. Єдиний унікальний номер ________________;
2.4. Номер провадження _____________;
2.4.1. до скасування №_________________;
2.4.2. після скасування №_________________;
2.5.
Суд
першої
інстанції,
що
виніс
судове
рішення
___________________;
2.6.
Прізвище
головуючого
в
суді
першої
інстанції
____________________;
2.7. Справа надійшла (за довідником 25);
2.8, 2.9, 2.11. Учасники процесу (за довідником 3);

2.10. Апеляційну скаргу подано (за довідником 26);
2.12. Подано клопотання про поновлення строку на апеляційне
оскарження
« _____» __________ 20____р. (за довідником 9 );
2.12.1. ухвала суду від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення
строку на апеляційне оскарження;
2.13. Апеляційну скаргу подано на рішення суду першої інстанції (за
довідником 27) від «_____» _________ 20_____ р.;
2.14. Зміст позовних вимог _______________;
2.15. Результати розгляду справи в суді першої інстанції (за
довідником 17);
2.16. Апеляційне провадження:
2.16.1. Справа знаходиться (знаходилась) на розгляді у:
2.16.1.1. судді-доповідача ________________________;
2.16.1.2. головуючого судді ________________________;
2.16.1.3. суддів:_______________________________________;
2.17. Справу отримано суддею-доповідачем «_____»
_________
20_____ р.;
2.18. Ухвалою апеляційного суду від «_____» _________ 20_____ р.:
2.18.1. апеляційну скаргу залишено без розгляду (за довідником 28);
2.18.2. апеляційну скаргу залишено без руху та надано термін до
«_____» _________ 20_____ р. для усунення недоліків;
2.18.3. апеляційну скаргу повернуто (за довідником 29);
2.18.4. відмовлено у відкритті апеляційного провадження (за
довідником 30);
2.18.5. передано до іншого суду;
2.18.6. Ухвала суду від «_____» _________ 20_____ р. про відкриття
апеляційного провадження;
2.18.7. Ухвала суду від «_____» _________ 20_____ р. про закриття
апеляційного провадження (за довідником 31);
2.18.8. Ухвала суду від «_____» _________ 20_____ р. про закінчення
підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду;
2.18.8.1. з порушенням строків КАС України (за довідником 9);
2.19. Дати призначення справи до апеляційного розгляду «___»
______ 20___ р. та причини не розгляду ________________________ (за
довідниками 14,15);
2.20. Ухвала суду від «_____» _________ 20_____ р. про зупинення
провадження у справі (за довідником 11);
2.20.1. ухвала суду від «_____» _________ 20_____ р. про поновлення
провадження у справі;
2.21. Постанова суду від «_____»
_________ 20_____ р. про
задоволення позовних вимог у зв'язку з визнанням відповідачем позову;
2.22. Апеляційну скаргу (справу) розглянуто «_____» _________
20_____ р.;

2.22.1. з порушенням строків КАС України (за довідником 9);
2.23. Результати апеляційного перегляду :
2.23.1. Постанов суду першої інстанції:
2.23.1.1. Залишено апеляційну скаргу без задоволення, а постанову
суду - без змін;
2.23.1.2. Змінено постанову суду у зв’язку з: (за довідником 32);
2.23.1.3. Скасовано постанову суду першої інстанції та прийнято нову
постанову суду у зв’язку з: (за довідником 33);
2.23.1.4. Скасовано постанову суду першої інстанції та : (за
довідником 34);
2.23.1.5. визнано постанову суду нечинною і закрито провадження у
справі;
2.23.2. Ухвал суду першої інстанції:
2.23.1.1. Залишено скаргу без задоволення, а ухвалу суду - без змін;
2.23.2.2. Змінено ухвалу суду у зв’язку з: (за довідником 32);
2.23.2.3. Скасовано ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому
провадженню у справі, з направленням справи до суду першої інстанції для
продовження розгляду справи;
2.23.2.4. Скасовано ухвалу суду та: (за довідником 34);
2.23.2.5. Визнано ухвалу суду нечинною і закрито провадження у
справі;
2.23.2.6. Скасовано ухвалу суду та прийнято нову ухвалу;
2.24. Дата окремої ухвалу суду апеляційної інстанції «_____»
_________ 20_____ р. (за довідником 35);
2.24.1 . надійшло повідомлення про вжиті заходи «_____» ________
20_____ р. ;
2.25. Справу розглянуто в порядку письмового провадження : (за
довідником 9);
2.26. Дата прийняття службою діловодства (секретаріатом)
апеляційного суду справи після її розгляду судом апеляційної інстанції
«_____» ______ 20_____ р.;
2.27.Справу надіслано (за довідником 36);
2.28. Звернення судового рішення до виконання:
2.28.1. Видано виконавчих листів ________(кількість) ;
2.28.2. На суму грн. ___________;
2.29. Подано заяву про роз'яснення судового рішення «____» ________
20____р.;
2.29.1. ухвалою суду від «_____» _________ 20_____ р.:
2.29.1.1. судове рішення роз'яснено;
2.29.1.2. у роз'ясненні судового рішення відмовлено;
2.30. Подано заяву про виправлення описок і очевидних арифметичних
помилок «_____» _________ 20_____ р.;

2.30.1. ухвалою суду від «_____» _________ 20_____ р.:
2.30.1.1. внесено виправлення у судове рішення, в тому числі за
ініціативою суду;
2.30.1.2.у внесенні виправлень відмовлено;
2.31. Судові витрати (за довідником 24);
2.32. Подано клопотання про ухвалення додаткового судового рішення
« _____» __________ 20_____ р.;
2.32.1. ухвалою суду від « _____» __________ 20_____ р. :
2.32.1.1. ухвалено додаткове судове рішення, в тому числі за
ініціативою суду;
2.32.1.2. відмовлено в ухваленні додаткового судового рішення;
2.33. Інші відмітки _____________________________________;
2.34. Старі показники.
Розділ 3. Відомості про розгляд заяви про перегляд постанови
(ухвали) за нововиявленими обставинами.
3.1. Дата надходження заяви « _____» __________ 20____р.;
3.2.1. Категорія справи (за довідником 1);
3.2.2.Єдиний унікальний номер _______________________;
3.2.3. Номер провадження __________________;
3.3. Заява надійшла (за довідником 25);
3.4. Заява подана: (за довідником 26);
3.5. Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими
обставинами (за довідником 37);
3.6., 3.7. Учасники процесу (за довідником 3);
3.8. Суть заяви _____________;
3.8.1. Заяву подано на постанову (ухвалу) суду від « ____» __________
20____р.;
3.9. Ухвалою суду від « _____» __________ 20____р.:
3.9.1. відмовлено у відкритті провадження (за довідником 38);
3.9.2. заяву залишено без руху і надано термін
до « _____»
__________ 20____р. для усунення недоліків;
3.9.3. заяву повернуто заявнику (за довідником 5);
3.9.4. заяву залишено без розгляду;
3.9.5. заяву направлено до іншого суду;
3.9.6. Ухвалою від « _____»
__________
20____р. відкрито
провадження;
3.9.7. Ухвалою від « _____»
__________ 20____р. провадження
закрито (за довідником 39);
3.10. Призначено до розгляду та причини не розгляду: дата
призначення « _____»
__________ 20____р., причини не розгляду
___________________;

3.11. Заява знаходиться (знаходилась) на розгляді у судді
____________;
3.11.1. Судді, які брали участь у розгляді ________________________;
3.12. Дата розгляду заяви « _____» __________ 20____р.;
3.13. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України (за
довідником 9);
3.14. Результати розгляду (за довідником 40);
3.15. Перегляд судових рішень суду першої інстанції за апеляційними
скаргами:
3.15.1. Дата подання апеляційної скарги « _____»
__________
20____р.;
3.15.2. Дата направлення справи до апеляційного суду «
_____»__________ 20____р. за вих. № _________;
3.15.3. Ухвала (постанова) апеляційного суду від « _____» _________
20____р.;
3.15.4.
Зміст
ухвали
(постанови)
апеляційного
суду______________(резолютивна частина судового рішення);
3.16. Перегляд судових рішень судів першої та апеляційної
інстанцій:
3.16.1. Дата направлення справи до касаційного суду « _____»
__________ 20____р. за вих.№ ___________________;
3.16.2. Ухвала (постанова) касаційного суду від « _____» __________
20____р.;
3.16.3.
Зміст
ухвали
(постанови)
касаційного
суду
__________________________(резолютивна частина судового рішення);
3.17. Ухвала суду набрала законної сили « _____» __________ 20____р.;
3.18. Справу перереєстровано за № _____________________;
3.19. Судові витрати (за довідником 24);
3.19.1. Справу надіслано: (за довідником 36);
3.20. Інші відмітки _________________.
3.21. Старі показники___________.
Розділ 4. Відомості про розгляд клопотань (подань, заяв) у порядку
виконання судових рішень.
4.1. Дата надходження заяви (клопотання, подання) « _____» ________
20____р.;
4.2.1.Єдиний унікальний номер _______________________;
4.2.2. Номер провадження __________________;
4.3. Учасники процесу (за довідником 3);
4.4. Зміст заяви (клопотання, подання) _____________;
4.5. Дата розгляду « _____» __________ 20____р.;

4.6. Результати розгляду: (за довідником 41);
4.7. Заява(клопотання, подання) знаходиться (знаходилась) на розгляді
у судді _________________________;
4.8. Заяву(клопотання, подання) розглянуто з порушенням строків КАС
України (за довідником 9);
4.9. Дата звернення ухвали до виконання « _____»
__________
20____р.;
4.10. Інші відмітки ____________________________;
4.11. Старі показники.
Розділ 5. Відомості щодо виконання судових доручень.
5.1. Дата надходження до суду « _____» __________ 20____р.;
5.2. Єдиний унікальний номер ____________________;
5.3. Номер провадження __________________;
5.4. Доручення (обрати необхідне):
5.4.1. суду України ______________________________(найменування
суду);
5.4.2. іноземного суду ________________________ (держава,
найменування суду);
5.5. Зміст доручення _____________ ;
5.6. Учасники процесу (за довідником 3);
5.7. Дати здійснення дій щодо виконання судового доручення «
___»____20___р.;
5.8. Результати розгляду (за довідником 42);
5.9. Причина невиконання доручення ___________________;
5.10. Витрати, що виникають при виконанні доручення, грн.
_____________;
5.11. Прізвище судді, на виконанні в якого знаходиться (знаходилось)
доручення _________________;
5.12. Доручення виконано з порушенням строків, встановлених КАС
України (за довідником 9);
5.13. Інші відмітки _____________;
5.14. Старі показники.
Розділ 6. Відомості про розгляд заяви про відновлення втраченого
судового провадження в адміністративній справі.
6.1. Дата надходження заяви « _____» __________ 20____р.;
6.2. Єдиний унікальний номер _________________________;
6.3. Номер провадження __________________;
6.4. Заяву подано щодо судового рішення від « _____»
20____р. (справа № _________);

__________

6.5. Заява надійшла (за довідником 43);
6.6. Результати попереднього розгляду заяви:
6.6.1. ухвалою від « _____» __________ 20____р. залишено без руху
і надано термін до « _____» __________ 20____р. для усунення недоліків
(ч. 1 ст. 277 КАС України);
6.6.2. недоліки не усунуто, заяву ухвалою від « _____» __________
20____р. повернуто (ч. 3 ст. 108 КАС України);
6.6.3. ухвалою від « _____» __________ 20____р.: (за
довідником
44);
6.7. Результати розгляду справи:
6.7.1 ухвалено рішення від « _____»
__________ 20____р. (за
довідником 45);
6.8. Прізвище судді, на розгляді у якого знаходиться (знаходилась)
справа ___________;
6.9. Інші відмітки_______________________________________;
6.10. Старі показники.

Перелік відомостей, що вносяться до автоматизованої системи
документообігу суду у Вищому адміністративному суді України
Перелік облікових відомостей інформаційного характеру
Вищого адміністративного суду України на адміністративну
справу
1. Реєстрація заяви (скарги)
1.1. Загальне:
1.1.1. Підрозділ ________________;
1.1.2. Тип заяви ________________;
1.1.3. Предмет позову _____________;
1.1.4. Примітка__________________;
1.1.5. Спосіб доставки _________________;
1.1.6. Надійшло з третейського суду ;
1.2. Категорія (цифрово-словесне визначення) ;
1.3. Вхідні реквізити:
1.3.1. Заява надійшла _______________;

1.3.2. В/х № справи _________________;
1.3.3. № п/п _____________________;
1.4. Вхідні реквізити:
1.4.1. Дата заяви від « _____» __________ 20____р. ;
1.4.2. Заява № ________________;
1.4.3. Без дати ________________;
2.Учасники процесу:
2.1. Позивач ________________
ім’я (найменування,
адреса);
2.2. Відповідач _________________ ім’я (найменування,
адреса);
2.3. Треті особи _________________ ім’я (найменування,
адреса);
2.4. Представник ім’я_________________ (найменування,
адреса);

поштова
поштова
поштова
поштова

3. Реквізити справи:
3.1. Реквізити:
3.1.1. Стан заяви/справи_____________________;
3.1.2. Гриф справи _____________________;
3.1.3. Справа № ___________________;
3.1.4. Дата порушення « _____» __________ 20____р. ;
3.1.5. № провадження __________________;
3.1.6. Складність справи __________________;
3.1.7. Складність категорії ________________;
3.2. Склад суду:
3.2.1. Суддя по справі _____________________;
3.2.2. Головуючий (колегіально) _______________________;
3.2.3. Голова судової колегії ____________________________;
3.2.4. Розмір колегії для авто розподілу ____________________;
3.3. Слухання:
3.3.1. Дата слухання « _____» __________ 20____р.;
3.3.2. Час слухання __________________;
3.3.3. Тривалість _______________;
3.4. Закінчення розгляду:
3.4.1. Дата закінчення розгляду « _____» __________ 20____р.;
3.4.2. Ознака закінчення розгляду _____________________;
4. Судовий збір:
4.1. Платник ________;
4.2. Тип судового збору ____________________;
4.3. Банк (МФО, назва) _______________________;
4.4. Сума сплаченого судового збору, грн. _________;
4.5. Додатково сплачено судового збору, грн. _________;

4.6. № платіжного документу _________;
4.7. Дата платіжного документу « _____» __________ 20____р. ;
4.8. Пільги щодо сплати судового збору ________________;
4.9. Звільнення судом від сплати судового збору _________________;
4.10. Зменшення судом розмір судового збору ___________________;
4.11. Повернення судового збору ________________________;
4.2. Контроль однакових платіжок __________________________;
4.3. Примітка __________________________;
5. З суду першої інстанції:
5.1. Реквізити справи:
5.1.1. Суд 1-ї інстанції _______________________;
5.1.2. Справа № ___________________;
5.1.3. Дата надходження « _____» __________ 20____р.;
5.1.4. Рік _____________;
5.1.5. Суддя по справі _____________________;
5.1.6. Головуючий (колегіально) ____________________;
5.2. Оскарження рішення першої інстанції:
5.2.1. Ознака оскарження _____________________;
5.2.2. Вид документу ______________________;
5.2.3. № документу _________________________;
5.2.4. Дата « _____» __________ 20____р.;
5.2.5. Лист № ______________________;
5.2.6. Дата Листа « _____» __________ 20____р.
6. З апеляційного суду
6.1. Реквізити справи:
6.1.1. Апеляційний суд ______________________;
6.1.2. Справа № __________________;
6.1.3. Дата надходження від « _____» __________ 20____р.;
6.1.4. Рік _________________;
6.1.5. Суддя по справі ___________________;
6.1.6. Головуючий (колегіально) __________________;
6.1.7. Голова судової палати _____________________;
6.2. Оскарження рішення апеляційної інстанції:
6.2.1. Ознака оскарження _____________________________;
6.2.2. Вид документу __________________________;
6.2.3. № документу ______________________;
6.2.4. Дата « _____» __________ 20____р.;
6.2.5. Лист № _______________________;
6.2.6. Дата Листа « _____» __________ 20____р.;
7. З касаційного суду:
7.1.
Суддя-доповідач,
____________________;

що

ухвалив

судове

рішення

7.2. Дата ухвалення рішення, що оскаржуєтся « _____»
20____р.

__________

Перелік облікових відомостей
Вищого адміністративного суду України
Перелік 1 облікових відомостей на адміністративний позов.
1. Загальні відомості:
1. Позивач (і) _________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

2. Відповідач (і) _______________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

3. Треті особи _________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

4. Предмет позову _____________________;
5. Сплачено судовий збір (грн.): _________;
6. «____» ___________20 ___ р. дата надходження позовної заяви до
суду
7. Номер справи ____________;
8. Категорія адміністративної справи (цифрово-словесне визначення)
(за загальним довідником 2);
9. Суддя-доповідач ________________(за загальним довідником 3);
2. Рух позовної заяви:
10. «____» _________ 20 ___ р. дата ухвали про залишення позову без
руху;
11. «____» ________20 ___ р. дата ухвали про: (за загальним
довідником 4);
12. ___ р. ____ міс. ____ днів – строк розгляду позовної заяви;
13. «____» _________ 20 ___ р. ухвала про зупинення провадження у
справі;
14. «____» _________20 ___ р. ухвала про поновлення провадження у
справі;
15. «____» ________ 20 ___ р. дата ухвали про продовження строку
розгляду на 1 місяць;
3. Результати розгляду справи:
16. «____» _____________ 20 ___ р. дата ухвалення:
17. постанови про: (за спеціальним довідником 1.1);
18. ухвали про : (за спеціальним довідником 1.2);
19. Порядок розгляду справи (за загальним довідником 5);
20. ___ р. ____ міс. ____ днів – строк розгляду справи;
21. «____» ____________ 20 ___ р. дата постановлення окремої ухвали;
22. «____» _____________ 20 ___ р. дата формування облікових
відомостей;

23. «____» ___________ 20 ___ р. дата надходження повідомлення про
вжиті заходи за окремою ухвалою.
Перелік 2 облікових відомостей на апеляційну скаргу в
адміністративній справі.
1. Загальні відомості:
1. Позивач (і) __________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

2. Відповідач (і) ________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

3. Треті особи __________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

4. Предмет позову ______________________;
5. Сплачено судовий збір (грн.): __________;
6. «____» ____________ 20 ___ р. дата надходження апеляційної скарги до
суду;
7. Номер провадження _______________;
8. Номер справи ________________;
9. Категорія адміністративної справи (цифрово-словесне визначення)
(за загальним довідником 2);
10. Суддя-доповідач _____________________(за загальним довідником 3);
2. Рух апеляційної скарги:
11. «____» _____________ 20 ___ р. дата одержання апеляційної скарги
суддею;
12. «____» ___20 ___ р. дата ухвали про залишення апеляційної скарги без
руху;
13.«____» __________ 20 ___ р. дата ухвали про: (за загальним довідником
4);
14. ___ р. ____ міс. ____ днів – строк розгляду апеляційної скарги;
15. «____» ________ 20 ___ р. дата ухвали про зупинення провадження у
справі;
16. «____» _______ 20 ___ р. дата ухвали про поновлення провадження у
справі;
3. Вид рішення, що переглядається:
17. «____» ____________20 ___ р. дата ухвалення:
18. постанови про: (за спеціальним довідником 2.1);
19. ухвали про: (за спеціальним довідником 2.2);
4. Результати апеляційного перегляду:
20. «____» ____________20 ___ р. дата ухвалення:
21. постанови про: (за спеціальним довідником 2.3);
22. ухвали про: (за спеціальним довідником 2.4);
23. Порядок розгляду справи (за загальним довідником 5);
24. ____ р. _____ міс. _____ – строк розгляду справи в апеляційному порядку;

25. «____» ___________ 20 ___ р. дата постановлення окремої ухвали;
26. «____» ___________ 20 ___ р. дата формування облікових відомостей;
27. «____» __________ 20 ___ р. дата надходження повідомлення про вжиті
заходи за окремою ухвалою.

1.

Перелік 3 облікових відомостей на касаційну скаргу в
адміністративній справі.
1.Загальні відомості:
Позивач (і)_______________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

2.

Відповідач (і)_____________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

3. Треті особи_______________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

4.
5.
6.
7.

Предмет позову ___________________;
Найменування суду першої інстанції ________________________;
Вид суду першої інстанції (за загальним довідником 6);
«____» ___________ 20 ___ р. дата постанови/ухвали суду першої
інстанції;
8. Регіон суду першої інстанції, яким ухвалено судове рішення
____________;
9.
Найменування суду апеляційної інстанції____________________;
10.
Вид суду апеляційної інстанції (за загальним довідником 6);
11.
«____» _______ 20 ___ р. дата постанови/ухвали суду апеляційної
інстанції;
12. Сплачено судовий збір (грн.)____________;
13.
«____» ___________ 20 ___ р. дата надходження касаційної скарги до
суду;
14.
Номер провадження ____________;
15.
Номер справи _________________;
16.
Категорія адміністративної справи (цифрово-словесне визначення)
(за загальним довідником 2);
17.
Суддя-доповідач_____________________(за загальним довідником
3);

18.
19.
20.
21.

2. Рух касаційної скарги:
«____» ___________ 20 ___ р. дата одержання касаційної скарги
суддею;
«____» ___ 20 ___ р. дата ухвали про залишення касаційної скарги без
руху;
«___» _________ 20 ___ р. дата ухвали про: (за загальним
довідником 4);
___ р.____міс.______днів – строк розгляду касаційної скарги;
3.Касаційне провадження:

22. «____» ___________ 20 ___ р. дата надходження витребуваної
справи;
23. «____» ___________ 20 ___ р. дата ухвали про закінчення
підготовки та призначення справи до касаційного розгляду;
24. «____» ________ 20 ___ р. дата ухвали про зупинення провадження
у справі;
25. «____» _______ 20 ___ р. дата ухвали про поновлення провадження
у справі;
26. Порядок розгляду касаційного провадження (за загальним
довідником 5);
27. __ р.__міс.____днів – строк розгляду справи у касаційному порядку;
4. Вид рішення, що переглядається:
28. Судове рішення суду першої інстанції:
29. Постанова про: (за спеціальним довідником 3.1);
30. Ухвала про: (за спеціальним довідником 3.2);
31. Судове рішення суду апеляційної інстанції:
32. Постанова про: (за спеціальним довідником 3.3);
33. Ухвала про: (за спеціальним довідником 3.4);
5. Результати касаційного перегляду:
34. «____» ___________ 20 ___ р. дата ухвалення:
35. постанова про: (за спеціальним довідником 3.5);
36. ухвала про: (за спеціальним довідником 3.6);
37. «____» ___________ 20 ___ р. дата постановлення окремої ухвали;
38. «____» ___________ 20 ___ р. дата формування облікових
відомостей;
39. «____» __________ 20 ___ р. дата надходження повідомлення про
вжиті заходи за окремою ухвалою.
Перелік 4 облікових відомостей на заяву про перегляд
постанови/ухвали суду за нововиявленими обставинами.
1.Загальні відомості:
1. П.І.Б. або найменування заявника______________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

2. Позивач (і)________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

3.Відповідач (і)________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

4. Треті особи__________________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

5. Предмет позову ______________________;
6. Сплачено судовий збір (грн.)____________;
7. «____» ___________ 20 ___ р. дата надходження заяви до суду;
8. Номер провадження _____________;
9. Номер справи __________________;

10. Категорія адміністративної справи (цифрово-словесне визначення)
(за загальним довідником 2);
11. Нововиявлені обставини (за спеціальним довідником 4.1);
12. Вид судового рішення, що переглядається (за спеціальним
довідником 4.2);
13. «____» ______ 20 ___ р. дата ухвалення судового рішення, що
оскаржується;
14. Суддя-доповідач ___________________(за загальним довідником
3);
2.Рух заяви:
15. «____» ______ 20 ___ р. дата ухвали про залишення заяви без руху;
16. «____» ______ 20 ___ р.
дата ухвали про: (за загальним
довідником 4);
17. «____» ______ 20 ___ р. дата ухвали про зупинення виконання
рішення;
18. ___ р.____міс.______днів – строк розгляду заяви;
3. Результати перегляду постанови (ухвали) за нововиявленими
обставинами:
19. «____» ______ 20 ___ р. дата ухвалення рішення;
20. постанови про задоволення заяви та скасування постанови суду;
21. ухвали про: (за спеціальним довідником 4.3);
22. ___ р.____міс.______днів – строк розгляду провадження за заявою;
23. «____» ______ 20 ___ р. дата формування облікових відомостей.
Перелік 5 облікових відомостей на заяву про перегляд Верховним
Судом України судового рішення Вищого адміністративного суду
України.
1.Загальні відомості:
1. Позивач (і)______________________;
(прізвище, ініціали/найменування)

2.

Відповідач (і)_______________________;

3.

Треті особи_________________________;

(прізвище, ініціали/найменування)
(прізвище, ініціали/найменування)

4. Предмет позову________________;
5. Сплачено судовий збір (грн.):____________;
6.
«____» ______ 20 ___ р. дата надходження заяви до суду;
7.
Номер провадження _________________;
8.
Номер справи_____________;
9.
Категорія справи (цифрово-словесне визначення)
(за загальним довідником 2);
10. Підстави для подання заяви про перегляд Верховним Судом України
судового рішення Вищого адміністративного суду України (за
спеціальним довідником 5.1);

11. Суддя-доповідач ___________________(за загальним довідником
3);
2.Рух заяви:
12. «____» ______ 20 ___ р. дата повідомлення про недоліки заяви;
13. «____» ______ 20 ___ р. дата постановлення ухвали про: (за
загальним довідником 4);
14. ___ р.____міс.______днів – строк розгляду заяви;
15. «____» ______ 20 ___ р. дата формування облікових відомостей.

Начальник управління
з питань судового діловодства

О. Є. Слоніцький

Довідники значень, які використовуються
при внесенні відомостей про адміністративну справу в місцевих та
апеляційних адміністративних судах
Усі датовані відомості (зокрема, дати надходження матеріалів, дати
винесення судових рішень тощо) вносяться за календарним довідником.
Довідник 1
(до пунктів 1.2, 2.2, 3.2.1. )
Класифікатор Категорій адміністративних справ:
1. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами
права голосу на виборах і референдумах, зокрема зі спорів щодо:
1.1 виборів народних депутатів України, у тому числі:

1.1.1 формування складу виборчих комісій
1.1.2 висування та реєстрації кандидатів
1.1.3 уточнення списків виборців
1.1.4 проведення передвиборної агітації
1.1.5 оскарження результатів виборів
1.2 виборів Президента України, у тому числі:
1.2.1 формування складу виборчих комісій
1.2.2 висування та реєстрації кандидатів
1.2.3 уточнення списків виборців
1.2.4 проведення передвиборної агітації
1.2.5 оскарження результатів виборів
1.3 виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, у тому числі:
1.3.1 формування складу виборчих комісій
1.3.2 висування та реєстрації кандидатів
1.3.3 уточнення списків виборців
1.3.4 проведення передвиборної агітації
1.3.5 оскарження результатів виборів
1.4 всеукраїнського та місцевого референдумів, у тому числі:
1.4.1 ініціювання та призначення референдуму
1.4.2 формування складу комісій із референдуму
1.4.3 уточнення списків виборців
1.4.4 проведення агітації під час ініціювання та підготовки
референдуму
1.4.5 оскарження результатів референдуму
2. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації
конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата
представницького органу влади, організації діяльності цих органів,
зокрема зі спорів щодо:
2.1 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів
2.2. забезпечення права особи на доступ до публічної інформації
3. Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку
та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів
щодо:
3.1 правового статусу фізичної особи, у тому числі:
3.1.1 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства
3.1.2 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства
3.1.3 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця
проживання
3.2 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; щодо
запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ,

інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи
громадян, у тому числі:
3.2.1 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
3.2.2 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання
3.3 видворення з України іноземців або осіб без громадянства
3.4 біженців
3.5 цивільного захисту; охорони праці
3.6 охорони здоров’я
3.7 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів,у тому
числі:
3.7.1 дорожнього руху
3.7.2 транспорту та перевезення пасажирів
3.8 обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:
3.8.1 спорів за участю органів доходів і зборів.
4. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері
освіти, науки, культури та спорту.
5. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері
економіки, зокрема зі спорів щодо:
5.1 організації господарської діяльності, у тому числі:
5.1.1 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців
5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування
певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності; розроблення і застосування національних
стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності
5.2 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної
власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо
демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:
5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної
служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД
5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної
служби та її органів щодо визначення митної вартості товару
5.3 захисту економічної конкуренції
5.4 державного регулювання цін і тарифів
5.5 управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому
числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності;
здійснення державних закупівель
5.6 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих
галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

5.6.1 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження,
альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і
теплової енергії
5.6.2 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного
водопостачання
6. Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку
населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:
6.1 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної
діяльності
6.2 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації;
регулювання земельних відносин, у тому числі:
6.2.1 розпорядження землями держави (територіальних громад),
передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та
юридичним особам
6.2.2 відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна,
що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності
6.3 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)
7. Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного
середовища, зокрема зі спорів щодо:
7.1 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні
природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами
7.2 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених
законом
8. Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів,
платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового
законодавства, зокрема зі спорів щодо:
8.1 реалізації податкового контролю
8.2 погашення податкового боргу, у тому числі:
8.2.1 передачі майна у податкову заставу
8.2.2 застосування адміністративного арешту майна
8.2.3 стягнення податкового боргу
8.3 адміністрування окремих податків, зборів, платежів, у тому числі:
8.3.1 податку на прибуток підприємств
8.3.2 податку з доходів фізичних осіб
8.3.3 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з
податку на додану вартість)
8.3.4 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість
8.3.5 акцизного податку
8.3.6 збору за першу реєстрацію транспортного засобу
8.3.7 екологічного податку

8.3.8 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів
8.3.9 рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат
8.3.10 плати за користування надрами
8.3.11 місцевих податків і зборів, крім єдиного податку
8.3.12 єдиного податку
8.3.13 плати за землю
8.3.14 збору за користування радіочастотним ресурсом
8.3.15 збору за спеціальне використання води
8.3.16 збору за спеціальне використання лісових ресурсів
8.4 справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо:
8.4.1 визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування
визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів
недійсними
8.4.2 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними
договорами
8.4.3 припинення юридичної особи (припинення підприємницької
діяльності фізичної особи–підприємця)
9. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової
політики, зокрема зі спорів у сфері:
9.1 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:
9.1.1 спорів за участю органів доходів і зборів
9.2 грошового обігу та розрахунків, у тому числі:
9.2.1 спорів за участю органів доходів і зборів
9.3 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу
9.4 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:
9.4.1 операцій із цінними паперами
9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного
фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи
10. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у
сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та
спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:
10.1 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
10.2 управління, нагляду та інших владних управлінських функцій
(призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері
відповідних
видів
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування, у тому числі:
10.2.1 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності
10.2.2 загальнообов’язкового державного страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

10.2.3 загальнообов’язкового державного страхування на випадок
безробіття
10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у
тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби
(військової служби)
10.3 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів;
соціальних послуг, у тому числі:
10.3.1 соціального захисту дітей війни
10.3.2 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
10.3.3 соціального захисту сімей із дітьми
10.3.4 соціального захисту та зайнятості інвалідів
10.4 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації
публічної житлової політики, у тому числі:
10.4.1 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)
10.4.2 реалізації публічної житлової політики
11. Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори
у сфері:
11.1 судоустрою
11.2 прокуратури
11.3 адвокатури
11.4 нотаріату
11.5 виконавчої служби та виконавчого провадження
12. Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи
щодо:
12.1 прийняття громадян на публічну службу
12.2 проходження служби
12.3 звільнення з публічної служби
13. Справи зі спорів щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності
Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також справи про
дострокове припинення повноважень народного депутата України:
13.1 оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України
13.2 оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України
13.3 оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції
13.4 оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
13.5 дострокове припинення повноважень народного депутата України
14. Інші справи.
Довідник 2

(до пункту 1.5.)
1. Вперше;
2. Після роз"єднання позовів ;
3. Після скасування судового рішення, з них:
3.1. на новий розгляд;
3.2. на продовження розгляду:
3.2.1. на стадії відкриття провадження;
3.2.2. на стадії судового розгляду;
4. Інакше _________________________________________;

Довідник 3
(до пунктів 1.6., 2.8, 2.9, 2.11., 3.6., 3.7., 4.3., 5.6.)
1. Особи, які беруть участь у справі:
1.1. позивач___________________________________ (ім’я/найменування,
місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти)

1.2.

представник

позивача

__________________________________

(ім’я/найменування, місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса
електронної пошти)

1.3. треті особи із самостійними вимогами на стороні позивача
__________________________________(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти)

1.4. треті особи без самостійних вимог на стороні позивача
__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти)
1.5. відповідач__________________________________ (ім’я/найменування,
посада,
місце
служби
посадової
чи
службової
особи,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти)

1.6. представник відповідача___________________________________
(ім’я/найменування, місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса
електронної пошти)

1.7. треті особи із самостійними вимогами на стороні
відповідача__________________________________ (ім’я/найменування, місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти)

1.8. треті особи без самостійних вимог на стороні відповідача
__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.9. органи або особи, яким законом надано право захищати права,
свободи
та
інтереси
інших
осіб
на
стороні
позивача
__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти)

1.10. орган або особа, якій законом надано право захищати права,
свободи
та
інтереси
інших
осіб
на
стороні
відповідача
__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти)

1.11. орган або особа, яка
__________________________________

подала

апеляційну

скаргу

(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.12. орган або особа, яка приєдналась до апеляційної скарги
__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.13 заявник про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами __________________________________ (ім’я/найменування, місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.14.
заявник
у
порядку
рішення__________________________________

виконання

судового

(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.15.
заявник
про
відновлення
втраченого
провадження__________________________________ (ім’я/найменування, місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.16. орган або особа, яка подала заяву на виконання доручення іншого
суду
__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.17.
заявник
про
роз’яснення
рішення__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти) ;

1.18.
заявник
про
виправлення
описки__________________________________
(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти) ;

1.19.
заявник
про
винесення
рішення__________________________________

додаткового

судового

(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти) ;

1.20.
орган
або
особа,
__________________________________

яка

подала

подання

(ім’я/найменування,
місце
проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

1.21.
заявник
з
питань
забезпечення
позову
__________________________________
(ім’я/найменування,

(доказів)
місце

проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти);

2.Інші учасники адміністративного процесу:
2.1.
секретар
судового
засідання_______________________(ім’я/найменування);
2.2. судовий розпорядник_______________________(ім’я/найменування);
2.3. свідок_______________________(ім’я/найменування);
2.4. експерт_______________________(ім’я/найменування);
2.5. спеціаліст_______________________(ім’я/найменування);
2.6. перекладач_______________________(ім’я/найменування).

Довідник 4
(до пунктів 1.7.1., 1.21.1.)

1. матеріальної шкоди _________грн.;
2. моральної шкоди _________грн.;
Довідник 5
(до пунктів 1.8.2., 3.9.3.)
1. неусуненням недоліків позовної заяви,
1.1. яку залишено без руху:
1.1.1. у зв'язку із несплатою судового збору;
1.1.2. у зв’язку з невиконанням інших вимог статті 106 КАС України;
1.2. за результатом повідомлення позивача про невідповідність
позовної заяви про підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами
владних повноважень заходів реагування вимогам статті 106 КАС України;
2. подачею позивачем заяви про відкликання позовної заяви;
3. подачею позовної заяви особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;
4. подачею позовної заяви від імені позивача особою, яка не має
повноважень на ведення справи;
5.у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про
спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих
підстав;
6. не підсудністю справи цьому адміністративному суду;
7. іншими обставинами ___________________(указати які саме
підстави);
Довідник 6
(до пункту 1.8.3.)
1. неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного
судочинства;
2. тим, що у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет
і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи
ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі;
ухвала про закриття провадження в адміністративній справі; ухвала про
залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку з пропуском строку
звернення до суду;
3. настанням смерті фізичної особи або припиненням юридичної особи,
які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено адміністративний
позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
Довідник 7
(до пункту 1.8.4.)
1. заявлено вимогу, не передбачену частиною 1 статті 183-3 КАС
України;
2. із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право;
Довідник 8

(до пунктів 1.8.5., 1.9.3.1.)
1. у зв’язку з пропущенням строків звернення до адміністративного
суду
(стаття 100 КАС України);
2. позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності (пункт 1 частина 1 статті 155 КАС України);
3. позовну заяву подано особою, яка не має повноважень на ведення
справи (пункт 2 частина 1 статті 155 КАС України);
4. є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав (пункт 3 частина 1 статті 155 КАС України);
5. позивач повторно не прибув у попереднє судове засідання чи у
судове засідання (пункт 4 частина 1 статті 155 КАС України);
6. надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви
(пункт 5 частина 1 статті 155 КАС України);
7. особа заперечує проти адміністративного позову (пункт 6 частина 1
статті 155 КАС України);
8. провадження було відкрито за заявою, яка не відповідає вимогам
статті 106 КАС України та позивачем не усунуто недоліки у встановлені
строки (пункт 7 частина 1 статті 155 КАС України);
9. позивач до закінчення судового розгляду залишив судове засідання
без поважних причин (пункт 8 частина 1 статті 155 КАС України);
10. позовну заяву подано з пропуском строку звернення до
адміністративного суду і суд не визнав причини поважними (пункт 9
частина 1 статті 155 КАС України);
11.подано позовну заяву, пов’язану з виборчим процесом чи процесом
референдуму після закінчення встановлених строків (частина 5 статті 179
КАС України);
12.подано позовну заяву про обмеження щодо реалізації права на мирні
зібрання після закінчення встановлених строків (частина 2 статті 182 КАС
України);
13. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті
КАС України);
Довідник 9
(до пунктів 1.8.7., 1.15.1., 1.21.3., 1.22.1.2., 1.22.2.2., 1.22.3.2., 1.30.2.,
1.33., 2.12., 2.18.8.1., 2.22.1., 2.25, 3.13., 4.8., 5.12.)
1. так;
2. ні;
Довідник 10
(до пункту 1.9.1.)
1. клопотання позивача(його представника) про неможливість прибуття
з поважних причин;
2. клопотання відповідача(його представника) про неможливість
прибуття з поважних причин;
3. необхідність заміни судді в результаті задоволення заяви про відвід;

4. для залучення до справи інших осіб;
5. з інших причин___________________________.
Довідник 11
(до пунктів 1.9.3.2., 1.11.1., 2.20.)
1. За клопотанням сторін для вирішення питання про примирення
(частина 2 статті 113 КАС України);
2. Смерть фізичної особи/ліквідація юридичної особи, яка була
стороною
процесу,
якщо
спірні
правовідносини
допускають
правонаступництво (пункт 1 частина 1 статті 156 КАС України);
3. Призначення або заміна законного представника сторони чи третьої
особи (пункт 2 частина 1 статті 156 КАС України);
4. Неможливості розгляду справи до набрання законної сили судового
рішення в іншій справі (пункт 3 частина 1 статті 156 КАС України);
5. Клопотання сторін про надання строку для примирення (пункт 4
частина 1 статті 156 КАС України);
6. Хвороба особи, що бере участь у справі, якщо її участь визнана
судом обовязковою (пункт 1 частина 2 статті 156 КАС України);
7. Особа, що бере участь у справі, у відрядженні, якщо її участь визнана
судом обовязковою (пункт 2 частина 2 статті 156 КАС України);
8. Призначення експертизи (пункт 3 частина 2 статті 156 КАС
України);
9. Причини, обгрунтовані стороною або третьою особою (пункт 4
частина 2 статті 156 КАС України);
10. Інші причини __________________________________(указати
причини, пункти статті КАС України);
Довідник 12
(до пункту 1.9.3.3.)
1. якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного
судочинства (пункт 1 частина 1 статті 157 КАС України);
2. у зв'язку з відмовою від позову (пункт 2 частина 1 статті 157 КАС
України);
3. у зв'язку з примиренням сторін (пункт 3 частина 1 статті 157 КАС
України);
4. є рішення суду з того ж спору і між тими ж сторонами, яке набрало
законної сили (пункт 4 частина 1 статті 157 КАС України);
5. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті
КАС України);
Довідник 13
(до пункту 1.9.4.)
1. витребування документів та інших матеріалів;
2. проведення огляду письмових та речових доказів на місці, якщо їх не
можна доставити до суду;

3. залучення до справи третіх осіб, свідків, спеціаліста, перекладача;
4. судове доручення про вчинення окремих процесуальних дій;
5. об’єднання кількох адміністративних справ в одне провадження;
6. роз’єднання однієї чи декількох поєднаних в одне провадження
позовних вимог у самостійні провадження;
7. повернення позовної заяви у частині позовних вимог (стаття 108
КАС України);
8. відмова у відкритті провадження в адміністративній справі у частині
позовних вимог (стаття 109 КАС України);
9. залишення позовних вимог без розгляду в частині позовних вимог
(стаття 100 КАС України);
10. про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову;
11. інше ______________(указати причини, пункти статті КАС
України);
Довідник 14
(до пунктів 1.10.1.1., 2.19.)
1. неприбуття в судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з
інших осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм
вручені повістки (пункт 1 частини 1 статті 128 КАС України);
2. неприбуття в судове засідання позивача, належним чином
повідомленого, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи у його
відсутності (пункт 2 частини 1 статті 128 КАС України);
3. неприбуття в судове засідання відповідача, який не є суб’єктом
владних повноважень, належним чином повідомленого,якщо від нього не
надійшло заяви про розгляд справи у його відсутності (пункт 3 частини 1
статті 128 КАС України);
4. неприбуття в судове засідання особи, особиста участь якої визнана
судом обов’язковою (пункт 4 частини 1 статті 128 КАС України);
5. клопотання сторони в зв’язку з неможливістю особистої участі її
представника, у тому числі адвоката ( частина 1 статті 128 КАС України);
6. необхідність заміни судді (частина 1 статті 150 КАС України);
7. для залучення до справи інших осіб;
8. після поновлення розгляду справи проведення необхідних
процесуальних дій у цьому судовому засіданні неможливо;
9. з інших причин______________(указати причини, пункти статті
КАС України);
Довідник 15
(до пунктів 1.10.1.2., 2.19.)
1. неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста(стаття
129 КАС України);
2. зміна позивачем позовних вимог (частина 2 статті 137 КАС
України);

3. у зв’язку з необхідністю одержання нових доказів (частина 2
статті 150 КАС України);
4. після поновлення розгляду справи проведення необхідних
процесуальних дій у цьому судовому засіданні неможливо;
5. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті
КАС України);
Довідник 16
(до пункту 1.16.2.)
1. проведення огляду доказів на місці;
2. приєднання до справи матеріалів чи нотатків;
3. забезпечення адміністративного позову;
4. привід свідка, експерта, спеціаліста;
5. залучення до справи інших осіб;
6. заміна сторони по справі;
7. відвід/заміна судді;
8. залишення позовних вимог без розгляду в частині позовних вимог;
9. закриття провадження у справі в частині позовних вимог;
10. інше ________________________(указати причини, пункти статті
КАС України);
Довідник 17
(до пунктів 1.18., 2.15.)
1. позов задоволено:
1.1. повністю;
1.2. частково;
2. у задоволенні позову відмовлено :
2.1. повністю;
2.2. частково;
3. передано до іншого суду;
4. закрито провадження в справі;
5. залишено позовну заяву без розгляду;
6. інше ________________;
Довідник 18
(до пункту 1.19.)
1. під час попереднього/підготовчого розгляду;
2. в судовому засіданні;
3. в порядку письмового провадження;
4. в порядку скороченого провадження;
Довідник 19
(до пунктів 1.21.2., 1.22.1.1., 1.22.2.1., 1.22.3.1.,)
1. задоволення клопотання;
2. відмову в задоволенні клопотання;

Довідник 20
(до пункту 1.25.2.2.)
1. позивачем/представником позивача;
2. відповідачем/представником відповідача;
3. третьою особою;
4. іншими особами________________________;
Довідник 21
(до пункту 1.30.1.2.)
1. попередження;
2. видалення із залу судового засідання;
3. тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
4. привід;
Довідник 22
(до пункту 1.30.3.2.)
1. про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли
порушенню закону;
2. про розгляд питання щодо відповідальності осіб, рішення, дія чи
бездіяльність яких визнаються протиправними;
Довідник 23
(до пункту 1.30.3.3.)
1. постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового
рішення суб’єктом владних повноважень або у разі його ненадходження;
2. інші ___________________________;
Довідник 24
(до пунктів 1.31., 2.31, 3.19.)
1. судовий збір, грн..__________ (згідно Переліку відомостей,
затверджених наказом ДСА України від 07.12.12 №164 (зі змінами);
2. витрати, пов’язані з розглядом справи:
2.1.на правову допомогу, грн.. __________;
2.2. сторін, їх представників на прибуття до суду, грн.. __________;
2.3. на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, грн.. __________;
2.4. на проведення експертизи грн.. __________;
2.5. на проведення огляду доказів та ін. , грн.. __________;
Довідник 25
(до пунктів 2.7., 3.3.)
1. вперше;
2. після скасування судового рішення;
2.7.2.1. на новий розгляд;
2.7.2.2. на продовження розгляду;

3. інакше _____________________;
Довідник 26
(до пунктів 2.10.,3.4.)
1. позивачем;
2. відповідачем;
3. іншою особою, яка брала участь у справі;
4. особою, яка не брала участь у справі;
Довідник 27
(до пункту 2.13.)
1. постанова суду/ постанова про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами;
2. додаткове судове рішення (ухвалу/постанову)
2.1. додаткову постанову ;
2.2. додаткову ухвалу;
3. ухвалу суду про:
3.1. залишення позовної заяви без руху;
3.2. повернення позовної заяви;
3.3. відмову у відкритті провадження в адміністративній справі;
3.4. об'єднання/роз'єднання справ;
3.5. забезпечення доказів;
3.6. визначення розміру судових витрат;
3.7. продовження/поновлення процесуальних строків;
3.8. забезпечення адміністративного позову;
3.9. передачу адміністративної справи до іншого адміністративного
суду;
3.10. виправлення описок і очевидних арифметичних помилок;
3.11. відмови в ухваленні додаткового судового рішення;
3.12. роз'яснення судового рішення;
3.13. зупинення провадження у справі;
3.14. призначення експертизи;
3.15. закриття провадження у справі;
3.16. залишення позовної заяви без розгляду;
3.17. перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;
3.18. іншого питання __________________________________(указати
причини, пункти статті КАС України);
4. окрему ухвалу суду від «_____» _________ 20_____ р.;
Довідник 28
(до пункту 2.18.1.)
1. апеляційну скаргу подано після закінчення строків, встановлених
статтями 172-177 КАС України (частина 5 статті 179 КАС України);
2. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті
КАС України);

Довідник 29
(до пункту 2.18.3.)
1. в разі не усунення недоліків після залишення апеляційної скарги без
руху через недотримання вимог ст.187 КАС України (частина 3 статті 189
КАС України);
1.1. у зв’язку з несплатою судового збору;
2. в разі відкликання апеляційної скарги (частина 3 статті 193 КАС
України);
Довідник 30
(до пункту 2.18.4.)
1. у зв’язку з відсутністю заяви про поновлення строку апеляційного
оскарження (частина 3 статті 189 КАС України);
2. справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку
адміністративного судочинства (пункт 1 частини 5 статті 189 КАС
України);
3. є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв’язку з
відмовою особи від апеляційної скарги (пункт 2 частини 5 статті 189 КАС
України);
4. є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або
про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційної скаргою
(пункт 3 частини 5 статті 189 КАС України);
5. з інших підстав __________________________________(указати
причини, пункти статті КАС України);
Довідник 31
(до пункту 2.18.7.)
1. у зв'язку із відмовою від апеляційної скарги (частина 4 статті 193
КАС України);
2. з інших підстав __________________________________(указати
причини, пункти статті КАС України);
Довідник 32
(до пунктів 2.23.1.2., 2.23.2.2.)
1. помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального
права;
2. вирішенням не всіх позовних вимог або питань;
3. іншими підставами __________________________________(указати
причини, пункти статті КАС України);
Довідник 33
(до пункту 2.23.1.3.)
1. неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для
справи;

2. недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд
першої інстанції вважає встановленими;
3. невідповідністю висновків суду обставинам справи;
4. порушенням норм матеріального або процесуального права, що
призвело до неправильного вирішення справи або питання, а так само
розгляд і вирішення справи неповноважним судом; участь в ухваленні
постанови судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які
викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано
судом апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення чи підписання
постанови не тим суддею, який розглянув справу;
Довідник 34
(до пунктів 2.23.1.4., 2.23.2.4.)
1. залишено позовну заяву без розгляду у зв’язку із:
1) поданням заяви особою, яка не має адміністративної
процесуальної дієздатності;
2) поданням заяви від імені позивача особою, яка не має
повноважень на ведення справи;
3) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є
адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав;
4) повторною неявкою в судове засідання позивача без поважних
причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього
не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
5) надходженням клопотання позивача про відкликання позовної
заяви;
6) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за
захистом прав, свобод чи інтересів якої у випадках, встановлених законом,
звернувся орган або інша особа, заперечує проти адміністративного позову і
від неї надійшла відповідна заява;
7) провадження в адміністративній справі було відкрито за
позовною заявою, яка не відповідає вимогам статті 106 цього Кодексу, і
позивач не усунув цих недоліків у строк, встановлений судом;
8) позивач до закінчення судового розгляду залишив судове
засідання без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про судовий
розгляд за його відсутності;
9) позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом
строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для
визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду
поважними;
10)
іншими
підставами
__________________________________(указати причини, пункти статті
КАС України);
2. закрито провадження у справі у зв’язку із:

1) неналежністю розгляду справи в порядку адміністративного
судочинства;
2) відмовою позивача від адміністративного позову і
відмову прийнято судом;
3) досягненням примирення сторін;
4) набранням законної сили постанови чи ухвали суду з того
самого спору і між тими самими сторонами;
5) смертю або оголошенням в установленому законом порядку
померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не
допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи,
організації, які були стороною у справі;
6)
іншими
підставами
__________________________________(указати
причини,
пункти
статті КАС України);
Довідник 35
(до пункту 2.24.)
1. у тому числі щодо порушень норм права;
2. з інших причин_________________(указати причини, пункти
статті КАС України);
Довідник 36
(до пунктів 2.27., 3.19.1.)
1. до суду першої інстанції «_____»
_____ 20_____ р. за вих.
№___________;
2. до іншого суду при передачі справи «___» ______ 20____ р. за вих.
№_______;
3. до касаційної інстанції «___»
______ 20___ р.
за вих.
№____________;
Довідник 37
(до пункту 3.5.)
1. істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі
особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2. встановлення вироком суду завідомо неправдивих доказів, що
потягли за собою ухвалення незаконного рішення:
2.1.завідомо неправдивих показань свідка;
2.2.завідомо неправильного висновоку експерта;
2.3.завідомо неправильного перекладу;
2.4.фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою
ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
3. встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у
вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне рішення;
4. скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття
постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5. встановлення Конституційним Судом України неконституційності
закону, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не
виконано;
Довідник 38
(до пункту 3.9.1.)
1. заяву за нововиявленими обставинами подано для перегляду
рішення, яке не набрало законної сили (частина 1 статті 245 КАС України);
2. заяву за нововиявленими обставинами подано відповідно до
прийнятого нового закону, який не пом’якшує або не скасовує
відповідальність фізичної особи (частина 3 стаття 245 КАС України);
3. заяву за нововиявленими обставинами подано неналежним
заявником (стаття 246 КАС України);
4. заяву за ново виявленими обставинами подано після закінчення
встановленого строку (стаття 247 КАС України);
5. заяву за нововиявленими обставинами подано до суду не тієї
інстанції, який виніс рішення, про перегляд якого ставиться питання
(стаття 249 КАС України);
6. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті
КАС України);
Довідник 39
(до пункту 3.9.6.)
1. у зв'язку із відмовою від заяви (частина 1 статті 251 КАС України),
яка надійшла « _____» __________ 20____р.;
2. з інших підстав __________________________________(указати
причини, пункти статті КАС України);
Довідник 40
(до пункту 3.14.)
1. Заяву задоволено:
1.1. скасовано постанов;
1.2. скасовано ухвал;
2. Заяву задоволено частково;
3. Закрито провадження за нововиявленими обставинами;
4. Заяву залишено без задоволення;
5. Інше __________________________________(указати
пункти статті КАС України);
Довідник 41
(до пункту 4.6.)
1. повернуто;
2. залишено без розгляду;
3. задоволено;
4. відмовлено в задоволенні;

причини,

5. інше_______________________________________(указати причини,
пункти статті КАС України)
Довідник 42
(до пункту 5.8.)
1. Доручення виконано ;
2. Доручення не виконано;
Довідник 43
(до пункту 6.5.)
1. уперше;
2. повторно;
3. інше __________________________ (указати, як саме);
Довідник 44
(до пункту 6.6.3.)
1. відмовлено у відкритті провадження;
2. відкрито провадження у справі;
Довідник 45
(до пункту 6.7.1.)
1. залишено заяву без розгляду;
2. ухвалено рішення про відновлення втраченого провадження:
2.1. повністю;
2.2. частково;
3. закрито розгляд заяви;
4. інше _______________________ (указати, як саме)

Загальні довідники
облікових відомостей Вищого адміністративного суду України
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Довідник 5
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Спеціальні довідники облікових відомостей
Вищого адміністративного суду України
Довідник 1.1
(до пункту 17 Переліку 1)
17.1 задоволення позову повністю;
17.2 задоволення позову частково;
17.3 відмову у задоволенні позову повністю;
17.4 відмову у задоволенні позову частково;

18.1
18.2
18.3
18.4

Довідник 1.2
(до пункту 18 Переліку 1)
повернення позовної заяви;
залишення позовної заяви без розгляду;
закриття провадження у справі;
інше_____________ (вказати, що саме);

Довідник 2.1
(до пункту 18 Переліку 2)
18.1 задоволення позову повністю;
18.2 задоволення позову частково;
18.3 відмову у задоволенні позову повністю;
18.4 відмову у задоволенні позову частково;
Довідник 2.2
(до пункту 19 Переліку 2)
19.1 закриття провадження у справі;
19.2 повернення позовної заяви (до відкриття провадження у справі);
19.3 повернення позовної заяви (після відкриття провадження у справі);
19.4 відмову у відкритті провадження;
19.5 залишення позову без розгляду (до відкриття провадження);
19.6 залишення позову без розгляду (після відкриття провадження);

19.7 інше__________________ (вказати, що саме);
Довідник 2.3
(до пункту 21 Переліку 2)
21.1 зміну постанови суду першої інстанції;
21.2 прийняття нової постанови про задоволення позову (повністю/частково);
21.3 прийняття нової постанови про відмову у задоволенні позову
(повністю/частково);
21.4 інше_______________ (вказати, що саме);
Довідник 2.4
(до пункту 22 Переліку 2)
22.1.залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового
рішення –
без змін;
22.2.скасування судового рішення суду першої інстанції з
направленням справи для продовження розгляду;
22.3.зміну ухвали суду першої інстанції;
22.4.скасування судового рішення суду першої інстанції і залишення
позову без розгляду;
22.5.скасування судового рішення суду першої інстанції і закриття
провадження у справі;
22.6.визнання судового рішення суду першої інстанції таким, що
втратило законну силу, і закриття провадження у справі;
22.7.скасування судового рішення і постановлення нової ухвали;
22.8.закриття апеляційного провадження;
22.9.інше__________________ (вказати, що саме);
22.10.скасування судового рішення;
Довідник 3.1
(до пункту 29 Переліку 3)
29.1 задоволення позову повністю;
29.2 задоволення позову частково;
29.3 відмову в задоволенні позову повністю;
29.4 відмову в задоволенні позову частково;
Довідник 3.2
(до пункту 30 Переліку 3)
30.1 залишення позовної заяви без руху;
30.2 повернення позовної заяви;
30.3 відмову у відкритті провадження в адміністративній справі;
30.4 залишення позовної заяви без розгляду;
30.5 зупинення провадження;
30.6 закриття провадження у справі;
30.7 забезпечення позову;

30.8 передачу адміністративної справи до іншого адміністративного
суду;
30.9 роз’яснення судового рішення;
30.10 відмову у роз’ясненні судового рішення;
30.11 відмову в ухваленні додаткового судового рішення;
30.12 внесення виправлень у судове рішення;
30.13 відмову у внесенні виправлень у судове рішення;
30.14 окрема ухвала;
30.15 пов’язані з виконанням судових рішень;
30.16 інші ухвали;
Довідник 3.3
(до пункту 32 Переліку 3)
32.1 зміну постанови;
32.2 прийняття нової постанови про задоволення позову;
32.3 прийняття нової постанови про відмову у задоволенні позовних
вимог;
Довідник 3.4
(до пункту 33 Переліку 3)
33.1 залишення рішення без змін;
33.2 зміну ухвали суду першої інстанції;
33.3 скасування судового рішення і постановлення нової ухвали;
33.4 скасування судового рішення і залишення позовної заяви без розгляду;
33.5 скасування судового рішення і закриття провадження у справі;
33.6 визнання судового рішення нечинним і закриття провадження у справі;
33.7 скасування ухвали і направлення справи на новий розгляд до суду
першої інстанції;
33.8 залишення апеляційної скарги без руху;
33.9 повернення апеляційної скарги;
33.10 зупинення провадження;
33.11 роз’яснення судового рішення;
33.12 відмову у роз’ясненні судового рішення;
33.13 внесення виправлень у судове рішення;
33.14 відмову у внесенні виправлень у судове рішення;
33.15 відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуального
строку;
33.16 забезпечення позову;
33.17 відмову в ухваленні додаткового судового рішення;
33.18 окрема ухвала;
33.19 інші ухвали;
33.20 відмову у відкритті апеляційного провадження;
33.21 залишення апеляційної скарги без розгляду;
33.22 закриття провадження у справі;

Довідник 3.5
(до пункту 35 Переліку 3)
35.1 зміну постанови суду першої інстанції із скасуванням рішення суду
апеляційної інстанції;
35.2 зміну постанови суду апеляційної інстанції із залишенням судового
рішення суду першої інстанції без змін;
35.3 зміну постанови суду апеляційної інстанції із скасуванням рішення суду
першої інстанції;
35.4 прийняття нової постанови про задоволення позову;
35.5 прийняття нової постанови про відмову у задоволенні позову;
Довідник 3.6
(до пункту 36 Переліку 3)
36.1 залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень без змін;
36.2 скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в
силі рішення суду першої інстанції;
36.3 скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій з
направленням справи для продовження розгляду;
36.4 скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій з
направленням справи на новий розгляд ;
36.5 зміну ухвали суду першої інстанції із скасуванням рішення суду
апеляційної інстанції;
36.6 зміну ухвали суду апеляційної інстанції із залишенням рішення суду
першої інстанції без змін;
36.7 зміну ухвали суду апеляційної інстанції із скасуванням рішення суду
першої інстанції ;
36.8 скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій і
залишення позовної заяви без розгляду;
36.9 скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій і
закриття провадження;
36.10 визнання судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій
такими, що втратили законну силу, і закриття провадження;
36.11 скасування судових рішень і постановлення нової ухвали;
36.12 закриття касаційного провадження;
36.13 інше рішення _______________(вказати, яке саме);
Довідник 4.1
(до пункту 11 Переліку 4)
11.1 істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі,
яка звертається із заявою, на час розгляду справи (встановлення вироком
суду, що набрав законної сили);
11.2 завідомо неправдивих показань свідка;
11.3 завідомо неправильного висновку експерта;
11.4 завідомо неправильного перекладу;

11.5 фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою
ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
11.6 встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у
вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або
необґрунтоване рішення;
11.7 скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття
постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
11.8 встановлення Конституційним Судом України неконституційності
закону України, іншого правового акта чи їх окремого положення,
застосованого положення, застосованого судом при вирішенні справи,
якщо рішення суду ще не виконано;
11.9 інше______________ (вказати, що саме);
Довідник 4.2
(до пункту 12 Переліку 4)
12.1 постанова;
12.2 ухвала;
Довідник 4.3
(до пункту 21 Переліку 4)
21.1 задоволення заяви та скасування ухвали суду;
21.2 закриття провадження ;
21.3 залишення заяви без задоволення;
23.4 інше_________________ (вказати, що саме)

Довідник 5.1
(до пункту 10 Переліку 5)
10.1 неоднакове застосування Вищим адміністративним судом України
одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за
змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
10.2 встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при
вирішенні справи судом;
10.3 інше _________________(вказати, що саме).

