
Доброго дня,  

шановні члени Вищої ради правосуддя, присутні! 

 

До Вашої уваги Звіт про діяльність Державної судової адміністрації 

України у 2019 році.  

Зупинюсь на основних напрямах діяльності – кадровому, фінансовому, 

матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні діяльності судів. 

Детальніше про діяльність ДСА України – у Звіті, надісланому на адресу Вищої 

ради правосуддя. 

Одним з основних повноважень ДСА України є визначення кількості 

суддів у судах з урахуванням судового навантаження.  

Гранична кількість суддів апеляційних судів, визначена наказами  

ДСА України за погодженням Вищої ради правосуддя, складає 1439 суддів, у 

тому числі: 

- загальних судів – 964 судді, фактична кількість суддів – 640 (66%); 

- господарських судів – 218 суддів, фактична кількість суддів –  

169 (78%);  

- адміністративних судів – 257 суддів, фактична кількість суддів –  

203 (79%). 

Як бачимо, протягом 2019 року зберіглась тенденція до зменшення 

фактичної кількості суддів апеляційних судів. 

Гранична кількість суддів місцевих судів становить  

5600 суддів, у тому числі: 

- господарських судів – 619 суддів, фактична кількість суддів –  

495 (80%); 

- адміністративних судів – 633 судді, фактична кількість суддів –  

522 (83%); 

- загальних судів – 4348 суддів, фактична кількість суддів становить 

2993 (69%). 

Аналогічна тенденція щодо зменшення кількості суддів зберігається також 

у місцевих судах. 

Для визначення граничної чисельності суддів застосовуються нормативи 

тривалості розгляду судових справ та продуктивності роботи судді, які 

розроблені за сприяння проекту USAID та оновлені з урахуванням внесених до 

процесуального законодавства змін у квітні поточного року.   

Враховуючи тенденцію зменшення фактичної кількості суддів, станом на 

01.01.2020: 

- 8 судів – не здійснювало судочинство у зв’язку з відсутністю суддів, 

які можуть відправляти правосуддя; 
- 89 судів – правосуддя в яких відправляв один суддя; 

-    152 суди – в яких фактична чисельність суддів складала 50% від 

граничної та менше; 

-    338 судів – в яких фактична чисельність суддів більша 50% від 

граничної чисельності. 

Зазначене негативно впливає на суддівське навантаження та збільшує 

строки очікування розгляду судових справ учасниками судових процесів. 
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Протягом 2019 року ліквідаційними комісіями апеляційних судів, 

утвореними ДСА України, продовжувались процедури ліквідації, передбачені 

законодавством.  

На кінець 2019 року:  

- 7 апеляційних судів повністю завершили процес ліквідації;  

- 15 апеляційних судів знаходяться на завершальній стадії ліквідації;  

- 18 апеляційних судів не зможуть завершити ліквідацію через наявність 

кадрових питань, необхідність завершення передачі нерухомого та рухомого 

майна, договірні зобов’язання з ремонтних робіт, реконструкції приміщень 

тощо.  

На сьогодні ще 4 апеляційні суди завершили ліквідаційні процедури.  

Тобто всього 11 судів повністю завершили процес ліквідації. 

Станом на 01.01.2020 в апеляційних судах, що ліквідовуються, 

продовжували отримувати суддівську винагороду, проте не здійснювали 

повноваження 18 суддів. 

Також у штаті апеляційних судів, що ліквідовуються перебували 67 

працівників, які знаходились у соціальних відпустках та залишались 

непереведеними до новоутворених судів. 

На сьогодні 17 суддів та 47 працівників апаратів судів залишаються в 

штаті апеляційних судів, що перебувають у процесі ліквідації. 

Наполегливо прошу вирішити питання переведення цих суддів до 

новоутворених судів, оскільки їм виплачується суддівська винагорода, що 

призводить до витрачання бюджетних коштів, яких катастрофічно не вистачає. 

Крім того, хочу звернути увагу на те, що на виконання Указів Президента 

України про ліквідацію апеляційних судів і утворення нових апеляційних судів у 

25 загальних апеляційних судах, 3 апеляційних адміністративних судах та  

1 апеляційному господарському суді (загалом у 29 судах), які мали режимно-

секретні органи, були призначені комісії з ліквідації режимно-секретних органів.   

У 2019 році процедури ліквідації режимно-секретних органів в усіх судах 

завершені.  

У процесі утворення нових апеляційних судів спеціальні дозволи на 

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, отримали всі 29 

новоутворених апеляційних судів. 

Таким чином, на сьогодні в кожному регіоні, окрім апеляційного суду, діє 

місцевий загальний суд, який може провадити діяльність, пов’язану з державною 

таємницею. 

Перейдемо до фінансового забезпечення діяльності судів. 

 На слайді ми бачимо загальну тенденцію щодо зростання кількості 

розглянутих модельних справ у 2019 році в порівнянні з 2018 роком.  

Модельна справа – це справа із терміном розгляду, що дорівнює 8-

годинному робочому дню.  

Застосовується для визначення граничної чисельності суддів та 

порівняльного аналізу роботи суддів щодо розгляду судових справ.   
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Найбільший приріст розглянутих модельних справ спостерігається у судах 

господарської юрисдикції, де цей показник збільшився порівняно з 2018 роком 

на   66%   або на 55 тис. модельних справ і склав 139 тис. модельних справ. 

У судах загальної юрисдикції зазначений показник склав  

1 млн 18 тис. модельних справ, що на 30% або 237 тис. справ більше, ніж у 

попередньому році. 

В судах адміністративної юрисдикції кількість розглянутих модельних 

справ збільшилась у порівнянні з 2018 роком на 18% або 37 тис. модельних 

справ і склала 243 тис. модельних справ. 

 У 2019 році обсяг касових видатків споживання судів майже пропорційний 

кількості розглянутих справ судами відповідної юрисдикції, що підтверджує 

дієвість застосовуваної методики планування видатків судів на основі 

розглянутих модельних справ.  

Для досягнення повної пропорції потрібен певний час.  

За інформацією західних експертів, Норвегія до цього йшла поступово 

10 років.  

Як бачимо з діаграм, ми вже близько до ідеального результату. 

 Відповідно до кількості модельних справ, які необхідно розглянути, 

формується потреба у фінансових ресурсах.  

Потреба системи правосуддя у фінансових ресурсах на 2019 рік за 

основними напрямами використання коштів складала, 21 млрд 786 млн грн, з 

яких: 

- 16 млрд 52 млн грн або 74% - потреба на оплату праці і нарахування 

на неї та інші соціальні виплати;  

- 355 млн грн або 2% - потреба на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв; 

- 1 млрд 845 млн грн або 8% - потреба на здійснення судами видатків 

споживання; 

- 3 млрд 533 млн грн або 16% - потреба у видатках розвитку.  

 Обсяги бюджетних призначень, передбачених законами про державний 

бюджет відповідно на початок 2018 та 2019 років, ДСА України як головному 

розпоряднику бюджетних коштів представлені на слайді.  

Ми бачимо їх зростання, як за загальним так і за спеціальним фондами.  

Але це зростання всього лиш на 4,6%, у тому числі за загальним фондом 

4%,  

у той час як плановий рівень інфляції складав 7,4%. 

При формуванні бюджету у 2019 році, як і в поточному році, 

Міністерством фінансів України не було враховано зростання суддівської 

винагороди за рахунок збільшення кількості прожиткових мінімумів, 

передбачених Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів».  

У результаті при єдиному фонді оплати праці ми отримали дефіцит 

видатків на оплату праці працівників апаратів судів більше 2 млрд гривень.  

Дефіцит утворився також щодо інших видатків споживання у зв’язку з 

підняттям тарифів Укрпоштою.  
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 Говорячи про обсяги бюджетних призначень на кінець  

2018 та 2019 років, ми бачимо збільшення бюджетних асигнувань за рахунок 

максимального залучення коштів спеціального фонду державного бюджету, 

використання якого в порівнянні з 2018 роком збільшилося на 23%.  

 На цьому слайді показано динаміку зростання видатків уже тільки в судах 

у 2019 році в порівнянні з попереднім 2018 роком за основними напрямками 

видатків.  

У цілому видатки зросли  на 2 млрд 138,4 млн грн, або на 17,1%.  

При цьому видатки на оплату праці збільшилися на 26,4%, інші видатки 

споживання зросли на 21,7% у зв’язку з названими мною проблемами.  

На жаль, при розподілі доведених граничних обсягів видатків прийшлося 

пожертвувати частиною видатків розвитку, які зменшилися на 32,5%.  

 У цілому протягом 2019 року вдалося збільшити бюджетні призначення 

судам на 2 млрд 273,6 млн грн, або на 28,9%.  

При цьому левова частка додаткових ресурсів використана на оплату 

праці.  

Також вдалося врегулювати питання з дефіцитом інших видатків 

споживання на забезпечення судочинства та збільшити закладені в бюджеті 

видатки розвитку.   

Крім планових показників загального фонду державного бюджету, 

передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у нас 

ще є одне важливе джерело фінансового забезпечення – це кошти спеціального 

фонду державного бюджету, що формується за рахунок надходжень судового 

збору.  

За рахунок залишків спеціального фонду державного бюджету на 1 січня 

2019 року (більше 2 млрд грн) в основному вдалося перекрити прорахунки 

Міністерства фінансів України при плануванні коштів загального фонду 

державного бюджету, приріст яких не був врахований навіть на рівень інфляції, 

не кажучи вже про збільшення розміру суддівської винагороди.  

У 2019 році за рахунок цього додаткового ресурсу ми збільшили планові 

призначення на 1 млрд 665,6 млн гривень. 

Розподіл за напрямками видатків понадпланових призначень спеціального 

фонду державного бюджету у 2019 році представлено на слайді: 

- 70% - спрямовано на зарплату з нарахуванням працівникам апаратів 

судів; 

-      16% - на інші поточні видатки; 

-      14% - на видатки розвитку.  

Останнім часом ми відмічаємо численні законодавчі ініціативи щодо 

зменшення ставок судового збору, котрі завдяки значним зусиллям ДСА України 

частково вдається стримувати.   

Важливим фактором також є належний контроль з боку суддів за 

зарахуванням судового збору до спеціального фонду державного бюджету з 

метою уникнення зловживань, які, на жаль, трапляються зі сторони 

недобросовісних позивачів.  
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Надходження до спеціального фонду державного бюджету зменшилися, 

що показано на слайді. 

 На слайді відображено річну історію надходження судового збору до 

спеціального фонду державного бюджету.  

Розпочали ми рік з перехідним минулорічним залишком у розмірі 2,1 млрд 

грн, котрий був зарахований у виконання плану надходження судового збору 

поточного року, що складав 3 млрд гривень.  

Завдяки перехідному залишку план надходження судового збору був 

виконаний 16 травня 2019 року що дало можливість отримати право всі 

послідуючі надходження коштів судового збору використовувати на збільшення 

планових видатків понад 3 млрд гривень.  

Це сприяло вирівнюванню ситуації із фінансовим забезпеченням суддів у 

першу чергу з оплатою праці працівників апаратів судів.  

Але це мало і свою негативну сторону, яка полягає в тому, що залишок 

коштів спеціального фонду державного бюджету на кінець 2019 року склав лише 

358,1 млн гривень.  

А це означає, що цієї палочки-виручалочки у 2020 році вже не буде. 

 Крім додаткових коштів спеціального фонду державного бюджету для 

стабілізації стану фінансового забезпечення судів ДСА України залучались 

також інші внутрішні джерела, а саме: 

- економія коштів на створення Служби судової охорони.  

Процес створення розпочався тільки з другого кварталу після призначення 

керівника служби;  

- економія фонду суддівських винагород у зв’язку із зміщенням 

графіків кваліфікаційного оцінювання суддів.   

Загальна сума додаткових асигнувань судам протягом 2019 року склала 

більше 2 млрд гривень. 

Основна частина – 1 млрд 634,6 млн грн або 76% спрямована на оплату 

праці,  

- 288,2 млн грн або 13% - на інші поточні видатки,  

-  228,7 млн грн або 11% - на видатки розвитку (капітальні видатки). 

Говорячи про середню суддівську винагороду у 2018-2019 роках, бачимо 

значне зростання за всіма юрисдикціями.  

Проблем із виплатою суддівських винагород у 2019 році не було, не 

дивлячись на те, що кошти на її зростання не були закладені. 

Щодо середньої заробітної плати працівників апаратів судів у 2018-

2019 роках, то 2019 рік, був не найкращим у сфері оплати праці працівників 

апаратів судів.  

ДСА України доклала максимум зусиль (наближення та перерозподіли 

бюджетних призначень, додаткові призначення), що дозволило забезпечити 

середній розмір заробітної плати працівників апаратів судів у 2019 році на рівні 

18 тис. 416 грн, що в цілому відповідає рівню 2018 року. 

Забезпечення судів належними службовими приміщеннями є також одним 

з пріоритетних напрямів діяльності ДСА України.  
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Всі 674 апеляційних та місцевих суди забезпечено службовими 

приміщеннями.  

На сьогодні суди розміщуються та здійснюють правосуддя у 780 будівлях 

(приміщеннях) загальною площею біля 1 млн кв. метрів. 

Із загальної кількості приміщень, в яких розміщуються суди  - 20%  (156 

приміщень) за основними параметрами максимально наближені до рекомендацій 

Державних будівельних норм, а решта приміщень – 80% (624 приміщення) 

потребує додаткових змін, рекомендованих ДБН України. 

У відсотковому відношенні площа існуючих приміщень місцевих та 

апеляційних судів складає 55% (або 961 тис. 565 кв. м) площі,рекомендованої 

ДБН України.  

У 2018 році цей показник складав  –  53% (або 926 тис. 599 кв. м).  

Збільшити площу існуючих приміщень судів можливо шляхом їх 

реконструкції або нового будівництва. 

Роботи з реконструкції або нового будівництва, потребують, крім 

фінансових ресурсів, значного терміну виконання в часі, у тому числі для 

оформлення правовстановлюючих та дозвільних документів. 

ДСА України не припиняє вживати заходів щодо передачі до сфери її 

управління об’єктів нерухомого майна – будівель державної та комунальної 

форм власності та земельних ділянок.  

Шляхом нормативно-правового врегулювання зазначених питань ДСА 

України, в межах повноважень, ініціює та бере участь у розробці відповідних 

проектів актів Кабінету Міністрів України. 

Завдяки такій роботі на 31.12.2019: 

- 538 будівель (69%), в яких суди розміщуються та здійснюють 

правосуддя, є державною формою власності та перебувають у сфері управління 

ДСА України, 

- 242 приміщення (31%) використовуються судами на умовах оренди 

(користування, позички) і належать іншим органам державної влади або є 

комунальною власністю.  

Якщо порівнювати цей показник з минулим роком, зазначу, що у 2018 році 

у сфері управління ДСА України перебувало 67% від загальної кількості 

приміщень судів. 

Так, на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України у 2019 році 

до сфери управління ДСА України передані будівлі Національного банку 

України у містах: Дніпрі, Запоріжжі та Івано-Франківську.  

У результаті здійснення такої передачі система правосуддя отримала 

будівлі і споруди загальною площею біля 20 тис. кв. метрів.  

На сьогодні вживаються організаційні заходи із пристосування вказаних 

приміщень під потреби судових установ, зокрема облаштування залів судових 

засідань. 

Протягом 2018 – 2019 років у цілому було передано до сфери управління 

ДСА України 10 будівель Національного банку України. 
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Продовжується робота в напрямку аналогічної передачі приміщень 

Національного банку України в інших областях України, зокрема в містах: 

Харкові, Сумах, Одесі, Львові та Хмельницькому.  

Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України  про передачу до сфери 

управління ДСА України приміщень у містах Харкові і Сумах проходять 

встановлену законодавством процедуру погодження. 

Протягом 2019 року до сфери управління ДСА України передано 63 

приміщення комунальної та державної форм власності загальною площею понад 

200 тис. кв. м, у тому числі у містах: Вінниці, Запоріжжі, Житомирі, 

Хмельницькому, м. Лебедині (Сумська область), Маріуполі (Донецька область), 

Сквирі та Славутичі (Київська область).  

У серпні 2019 року судовій системі передано будівлю колишнього 

Полтавського кадетського корпусу, загальною площею понад 12 тис. кв. метрів, 

в якій після проведення реконструкції планується розмістити всі місцеві загальні 

суди міста Полтави. 

У 2019 році спільними зусиллями ДСА України, судів та органів державної 

і місцевої влади отримано в довгострокову оренду 21 приміщення для 

розміщення судових установ, що є підґрунтям для ініціювання питання передачі 

цих приміщень до сфери управління ДСА України.  

Протягом 2019 року завершено реконструкцію та нове будівництво 

приміщень судів, у тому числі:  

- П’ятого апеляційного адміністративного суду; 

- Сьомого апеляційного адміністративного суду; 

- Третього апеляційного адміністративного суду; 

- Шевченківського районного суду міста Запоріжжя; 

- Іршавського районного суду Закарпатської області; 

- Шосткінського міськрайонного суду Сумської області; 

- Чернігівського та Харківського окружних адміністративних судів; 

- Ківерцівського районного суду Волинської області; 

- Сторожинецького районного суду Чернівецької області – який на 

сьогодні разом із Хустським районним судом Закарпатської області та 

Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області є єдиними 

приміщеннями, побудованими "з нуля", з дотриманням усіх вимог ДБН України 

щодо приміщень судів. 

Загальна площа оновлених будівель судів становить понад 60 тис. кв. 

метрів. 

Станом на 1 січня 2020 року рівень забезпечення суддів окремими 

кабінетами в середньому становить 88%, що на 7% більше в порівнянні з 

2018 роком. 

Актуальним залишається також питання облаштування в приміщеннях 

судів залів судових засідань.  

Рівень забезпечення апеляційних та місцевих судів залами судових 

засідань у середньому становить 76% від нормативної потреби (у 2018 році – 

71%).  
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Протягом звітного періоду проведені ремонтні роботи із облаштування 85 

залів судових засідань в апеляційних та місцевих судах. 

Однак, хочу зазначити, що облаштування додаткових залів судових 

засідань стало можливим у будівлях судів, в яких проведено реконструкцію, або 

шляхом поділу вже існуючих залів у діючих приміщеннях судів, 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. 

Станом на 31 грудня 2019 року в залах судових засідань для розгляду 

кримінальних справ апеляційних і місцевих загальних судів проведено заміну 

99% (у 2018 році – 95%) існуючих стаціонарних металевих загороджень на 

загородження зі спеціального захисного скла.  

Цей 1% обумовлений проведенням в будівлях судів робіт з реконструкції 

та капітального ремонту, у тому числі залів судових засідань. 

Для проведення великочисельних судових засідань, брифінгів, семінарів, 

зборів суддів та нарад працівників апарату в приміщеннях судів, в яких 

завершено реконструкцію, облаштовані конференц-зали. 

В слайдах Ви можете побачити конференц-зали у судах: 

- Західному апеляційному господарському суді; 

- Хмельницькому апеляційному суді; 

- П`ятому апеляційному адміністративному суді; 

- Чернігівському окружному адміністративному суді. 

У 2019 році розпочато реконструкцію та капітальний ремонт 25 будівель, у 

тому числі для місцевих загальних судів Вінницької області та будівництво 

нового приміщення для розміщення місцевих загальних судів міста 

Кропивницького. 

Станом на 1 січня 2020 року 93 будівлі перебували у стадії реконструкції 

(реставрації, капітального ремонту), у тому числі приміщення:  

-   Черкаського апеляційного суду,  

-      Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області,  

-      Центрального районного суду міста Миколаєва, 

-      Пустомитівського районного суду Львівської області, 

-      Хустського районного суду Закарпатської області та інші. 

 Одним із напрямків, що перебуває на постійному контролі ДСА України, є 

забезпечення доступності приміщень судів і судових послуг для осіб з 

інвалідністю.  

Складовою ефективності доступу до правосуддя осіб з інвалідністю є 

забезпечення доступності будівель (приміщень) судів для цієї категорії 

громадян. 

На сьогодні для осіб з інвалідністю відповідні стандарти доступності, 

зокрема зручність перебування в суді, забезпечується тільки в частині судів, 

серед яких: 

Київський, Миколаївський та Рівненський апеляційні суди, 
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Західний та Південно-Західний апеляційні господарські суди, 

Перший, Третій, П’ятий, Шостий та Сьомий апеляційні адміністративні 

суди, 

Вінницький, Волинський, Луганський окружні адміністративні суди, 

господарські суди Вінницької, Одеської, Рівненської областей, 

Луцький міськрайонний суд Волинської області,  

Вугледарський міський суд Донецької області, 

Іршавський районний суд Закарпатської області, 

Валківський районний суд Харківської області, 

Сторожинецького районного суду Чернівецької області, 

Шевченківський та Орджонікідзевський районні суди міста Запоріжжя. 

Разом з тим, зазначені суди потребують вжиття окремих додаткових 

заходів, спрямованих на поліпшення умов доступу до правосуддя осіб з 

інвалідністю, зокрема: облаштування в залах судових засідань інформаційного та 

інженерного обладнання для осіб із вадами слуху, навігаційного обладнання 

шляхів руху для осіб із вадами зору, тощо. 

Поступово збільшується кількість судів, сходи до приміщень яких 

продубльовано пандусами (у 2018 році – 369 судів, у 2019 – 393 суди).  

Загальна кількість судів, у приміщеннях яких здійснюється дублювання 

назв основних приміщень рельєфно-крапковим шрифтом поступово 

збільшується: 2019 році – 43% (у 2018 – 20%). 

Встановлюються інформаційні покажчики про напрямок руху для 

маломобільних груп населення, дублюються таблички з назвою суду, графіком 

його роботи, назвами основних приміщень.  

Здійснюється контрастне маркування скляних поверхонь, маркування 

перепадів рівнів на підлозі, сходинок сходового маршу. 

Також питання доступності вирішується шляхом вжиття організаційних 

заходів відповідальною особою, що призначені в усіх судах для надання 

допомоги особам з інвалідністю.  

Для забезпечення службовим житлом працівників судів, за ініціативи ДСА 

України у 2019 році виділено 29,9 млн гривень. 

У результаті 38 працівників судів забезпечено службовим  житлом 

загальною площею понад 2 тис. кв. метрів. 

Всього у 2017 – 2019 роках для забезпечення службовим житлом 

працівників судів за ініціативи ДСА України Міністерством фінансів України, за 

рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору придбано 

455 квартир. 

Зазначене дозволило забезпечити практично всіх працівників судів, які 

вимушено переїхали до іншої місцевості у зв’язку з переміщенням установи, в 

якій вони працюють. 

Одним із важливих напрямів підвищення ефективності здійснення 

судочинства є забезпечення судів засобами інформатизації.  

У 2019 році на засоби інформатизації виділено бюджетних асигнувань на 

загальну суму 277 мільйонів гривень для придбання більше 9 тисяч одиниць 
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засобів інформатизації (у 2018 році близько 220 мільйонів гривень – більше 8 

тисяч одиниць).  

Тобто у 2019 році відбулося збільшення видатків на інформатизацію на 

26%.  

Загалом протягом 2017-2019 років розпорядниками коштів було придбано 

більше 33 тисяс одиниць техніки, а саме: 

- серверного обладнання – 384 одиниці; 

- персональних комп’ютерів – 18 075 одиниць; 

- оргтехніки – 7 786 одиниць; 

- технічних засобів фіксування аудіо, відео та відеоконференцзв’язку – 

3 118 одиниць. 

Стан забезпечення засобами інформатизації місцевих та апеляційних 

судів у середньому становить близько 90% (у порівнянні з  2018 роком 

збільшився на 14%).  

Рівень забезпечення як серверним обладнанням, так і іншим обладнанням 

наразі дозволяє здійснювати належним чином правосуддя. 

З метою виконання вимог процесуального законодавства України успішно 

здійснюється використання систем відеоконференцзв’язку в місцевих та 

апеляційних судах.  

Так, кількість проведених судових засідань з використанням наявних в 

судах систем відеоконференцзв’язку протягом 2019 року в порівнянні з таким 

же періодом 2018 року за один день в розрізі спеціалізації наведена на слайді.  

Тобто станом на 31 грудня 2019 року в порівнянні з  2018 роком 

збільшилася кількість проведених судових засідань у режимі відеоконференції  

майже на 36 тисяч сеансів. 

Всього з моменту впровадження систем відеоконференцзв'язку судами 

проведено в такому режимі близько 700 тисяч судових засідань.  

Функціонування "електронного правосуддя" в Україні – це початок 

створення та впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи.  

Наразі в підсистемі Електронний суд більше 25 тисяч користувачів 

отримали офіційну електронну адресу згідно з вимогами чинного 

процесуального законодавства.  

До судів в електронному вигляді подано понад 50 тис. заяв. 

Протягом року ДСА України було підписано ряд спільних угод з 

державними органами та установами щодо взаємного обіну інформаційними 

ресурсами, у тому числі з: 

- Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;  

- Державним реєстром обтяжень рухомого майна; 

- Єдиним державним реєстром юридичних осіб; 

- Єдиним демографічним реєстром; 

- системою електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів  "Трембіта". 

Наразі ДСА України спільно з Вищою радою правосуддя та Радою суддів 

України здійснює заходи щодо реалізації оновленої Концепції побудови Єдиної 
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судової інформаційно-телекомунікаційної систем.  

Цією Концепцією передбачені основні етапи створення ЄСІТС та терміни 

реалізації.  

Зокрема, вже до кінця 2020 року планується впровадити в повному 

експуатацію: 

- підсистему "Електронний суд"; 

- підсистему відеоконференцзв’язку; 

- Єдиний державний реєстр виконавчих документів. 

Ось таким був для нас 2019 рік. Завдяки плідній співпраці органів у 

системі правосуддя ми разом змогли досягти певних успіхів.  

Але багато чого залишилося ще не зробленим.  

Впевнений, що спільними зусиллями всі наші плани стануть реальністю. 

Основними пріоритетами діяльності ДСА України на найближче 

майбутнє залишаються: 

- підвищення ефективності судового адміністрування. Основним 

показником роботи суду має бути кількість розглянутих справ з мінімальними 

фінансовими затратами; 

- підвищення ступеня фінансової незалежності судової влади; 

- вирішення питань забезпечення судів приміщеннями державної форми 

власності, які відповідають вимогам щодо здійснення правосуддя; 

- забезпечення судів засобами інформатизації; 

- розробка та впровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи.  

Вдячний за Вашу увагу. 

 

 

 

 

 


