
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної судової  

адміністрації України 

20.08.2019 р. №  828     

 

Зміни до форм звітів, затверджених наказом ДСА України 

від 23 червня 2018 року № 325 

 

1. У звіті за формою № 1-а "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у 

порядку адміністративного судочинства": 

1) у титульному листі колонки "Подають" і "Терміни подання" викласти у такій 

редакції: 

Подають Терміни подання 

місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України 

на 10-й день після 

звітного періоду 

окружні адміністративні  суди – Державній судовій адміністрації 

України, копію – територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України, органу державної статистики за 

місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному 

суду 

на 10-й день після 

звітного періоду 

апеляційні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації 

України; копію – територіальним управлінням Державної судової 

адміністрації України, які розташовані на території, на яку 

поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду  

на 10-й день після 

звітного періоду 

територіальні управління Державної судової адміністрації України – 

Державній судовій адміністрація України; копію – органу державної 

статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному 

адміністративному суду 

на 20-й день після 

звітного періоду 

Державна судова адміністрація України – Державній службі 

статистики України; копію – Верховному Суду  

не пізніше 40-го дня 

після звітного періоду 

 

2) у розділі 1:  

графи А "№ з/п" і Б "Категорії справ" викласти у новій редакції, що додається 

(додаток 1); 

у графі 6 виключити слова "у справі"; 

у графі "розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.7)" цифру "7" 

замінити на "2"; 

у графі 12 виключити слово і знаки "(залишок)"; 

графу "Кількість справ, у яких закінчено провадження, од" викласти в такій 

редакції: "Кількість розглянутих справ, од"; 

у графі 21 перед словом "залишенням"доповнити словом "із"; 
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3) у довідці до звіту: 

рядок 9 викласти в такій редакції "суб'єкти владних повноважень (з рядка 8)"; 

виключити рядки 16 і 17; 

доповнити новими рядками 16 - 19 такого змісту: 

16 

Врегулювання 

спору за участю 

судді 

кількість постановлених ухвал про проведення    

17 кількість постановлених ухвал про припинення    

18 з 

них  

досягнуто сторонами примирення   

19 передано на розгляд іншому судді    

 

 2. У звіті за формою № 1-г "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у 

порядку господарського судочинства": 

 1) у титульному листі:  

слова "місцеві господарські суди – територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України" замінити словами "місцеві господарські  суди – 

Державній судовій адміністрації України, копію – територіальному управлінню 

Державної судової адміністрації України; органу державної статистики за 

місцезнаходженням; відповідному апеляційному господарському суду"; 

у зв’язку з цим виключити слова "територіальні управління Державної судової 

адміністрації України – Державній судовій адміністрації України; копію –  відповідному 

апеляційному господарському суду" та "на 15-й день після звітного періоду"; 

2) розділ 2 викласти у новій редакції, що додається (додаток 2); 

 3) розділ 3 виключити, у зв’язку з цим розділи 4, 5 вважати розділами 3, 4; 

4) у назві нового розділу 3 слово "Розгляд" замінити словами "Результати 

розгляду"; 

рядок 10 доповнити знаком і словами ", з них"; 

рядок 11 викласти у новій редакції "фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 

діяльності". 

 5) у довідці до звіту:  

рядок 7 викласти у новій редакції "у справах про банкрутство (з рядка 6)";  

у рядку 10 після слова "особи" доповнити знаком і словом ", усього"; 

доповнити новими рядками 11, 12 такого змісту: 

з них 
жінки 

внутрішньо переміщені особи 

у зв’язку з цим рядки 11 – 17 вважати рядками 13 – 19; 

новий рядок 14 викласти у такій редакції:"жінки (з рядка 13)"; 
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доповнити новими рядками 20 - 23 такого змісту: 

20 

Врегулювання 

спору за участю 

судді 

кількість постановлених ухвал про проведення    

21 кількість постановлених ухвал про припинення    

22 з 

них  

досягнуто сторонами примирення   

23 передано на розгляд іншому судді    

 

3. У звіті за формою № 1-к "Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів 

кримінального провадження": 

1) у титульному листі:  

у колонці "Подають" перед словами "відповідному апеляційному суду" доповнити 

словами "органу державної статистики за місцезнаходженням", а цифри "15" замінити 

на цифри "20". 

2) у розділі 1:  

у назві графи Б виключити слова "та частини";  

назву графи В викласти у новій редакції "ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ"; 

3) у довідці до розділу 1:  

доповнити новим рядком 28 "інше". У зв’язку з цим рядок 28 вважати рядком 29; 

доповнити новими рядками 30-32:  

30 Звільнено з-під варти осіб (із граф 15, 17- 23 рядка ”усього” розділу 1), у тому числі  

31 
у зв`язку із засудженням особи до інших видів покарання, не пов`язаних із 

позбавленням волі на певний строк 

32 у зв`язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку 

4) у розділі 2:  

у назві графи Б виключити слова "та частини"; 

назву графи В викласти у новій редакції "ВИДИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ"; 

назву граф 1, 2 після слова "потерпілих"доповнити словом "фізичних"; 

у назві графи 9 виключити слово "шкоди"; 

назву графи 10 викласти в новій редакції "Кількість потерпілих  юридичних осіб"; 

5) у розділі 3:  

доповнити новою графою 7 такого змісту "застосовано інший вид запобіжного 

заходу". У зв’язку з цим графу 7 вважати графою 8; 

у рядку 1 цифри "36" замінити цифрами "37"; 

доповнити новим рядком 36 "про здійснення спеціального досудового 

розслідування". У зв’язку з цим рядки 36-38 вважати рядками 37-39; 

у новому рядку 38 цифри "37 – 45" замінити на цифри "39 – 48"; 



4 

 

у новому рядку 39 після слова "прокурора" доповнити словами і знаками 

"(усього), з них"; 

доповнити новим рядком 40 такого змісту "стосовно невнесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань". У зв’язку з 

рядки 39 – 50 вважати рядками 41 – 51; 

у новому рядку 49 цифри "37, 47" замінити на цифри "38"; 

6) у розділі 4:  

після графи 4 пронумерувати графу 5. У зв’язку з цим графи 5 і 6 вважати 

відповідно 6  і 7. 

 

4. У звіті за формою № 1-п "Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про 

адміністративні правопорушення":  

1) у титульному листі:  

 у колонці "Подають" перед словами "відповідному апеляційному суду" 

доповнити словами "органу державної статистики за місцезнаходженням", а цифри "15" 

замінити на цифри "20". 

2) у розділі 2: 

доповнити новими графами 4 і 5 "внутрішньо переміщених" і "осіб з 

інвалідністю"; 

у назві графи 10 виключити слова і  ", у т.ч. особи з інвалідністю"; 

графу 13 "внутрішньо переміщені особи" виключити; 

графи 4 – 14 вважати 6 – 15. 

3) довідку до звіту доповнити новим рядком 13 "Кількість осіб, яких направлено 

на проходження програми для кривдників, передбаченої Законом України "Про 

запобігання та протидію домашньому насильству" (осіб, які вчинили домашнє 

насильство чи насильство за ознакою статі)". У зв’язку з цим рядки 13, 14 вважати 

рядками 14, 15. 

 

5. У звіті за формою № 1-ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у 

порядку цивільного судочинства": 

1) у титульному листі:  

у колонці "Подають" у другому рядку порядку подання перед словами 

"відповідному апеляційному суду" доповнити словами "органу державної статистики за 

місцезнаходженням", а число 15 замінити на 20. 

 2) у розділі 2: 

 графи А "№ з/п" і Б "Категорії справ" викласти у новій редакції, що додається 

(додаток 3); 
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у графі "розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр.7)" цифру "7" 

замінити на "2"; 

3) у розділі 3: 

графи А "№ з/п" і Б "Категорії справ" викласти у новій редакції, що додається 

(додаток 4);  

4) у довідці до звіту: 

у рядку 9 цифру "7" замінити цифрою "8"; 

виключити рядок 16. У зв’язку з цим рядки 17-19 вважати рядками 16-18; 

у новому рядку 17 цифри "18" замінити цифрами "16"; 

доповнити новими рядками 19 - 22 такого змісту: 

19 

Врегулювання 

спору за участю 

судді 

кількість постановлених ухвал про проведення    

20 кількість постановлених ухвал про припинення    

21 з 

них  

досягнуто сторонами примирення   

22 передано на розгляд іншому судді    

 

6. У звіті за формою № 2-а "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд 

апеляційних скарг у порядку адміністративного судочинства": 

1) у розділі 1:  

доповнити новою графою 6 "Кількість апеляційних скарг залишених без розгляду, 

од". У зв’язку з цим графи 6 – 12 вважати графами 7 – 13; 

у графі 7 слова "прийнятих до розгляду" замінити словами "в яких  відкрито 

апеляційне провадження";  

у графі 11 цифру "9" замінити цифрами "10". 

2) у розділі 2:  

графи А "№ з/п" і Б "Категорії справ" викласти у новій редакції, що додається 

(додаток 1); 

у графи 1 після цифри "4" доповнити знаком і цифрами ", 11"; 

3) у графі 1 розділу 3 та додатку 2 після цифри "4" доповнити знаком і цифрою 

", 9"; 

4) у довідці до звіту виключити рядки 16 і 17; 

5) у графі 1 додатку 1 після цифри "4" доповнити знаком і цифрами ", 11". 

 

7. У звіті за формою № 2-г "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд 

апеляційних скарг у порядку господарського судочинства": 

1) у титульному листі встановити для апеляційних судів термін подання "на 15-й 

день після звітного періоду". 

2) у графі 6 розділу 1 слова "прийнятих до розгляду" замінити словами "в яких  

відкрито апеляційне провадження"; 
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3) у розділі 2: 

графи А "№ з/п" і Б "Категорії справ" викласти у новій редакції, що додається 

(додаток 5); 

у графі 1 після цифри "4" доповнити знаком і цифрами ", 11"; 

4) у графі 1 розділу 3 після цифри "4" доповнити знаком і цифрами ", 11"; 

5) у рядку 7 довідки до звіту цифру "8" замінити на цифру "6". 

 

8. У звіті за формою № 2-к "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд 

апеляційних скарг у порядку кримінального провадження": 

1) у титульному листі встановити для апеляційних судів термін подання "на 15-й 

день після звітного періоду". 

2) у розділі 1: 

у рядку 3 після слова "Ухвали" доповнити знаками і словом "(постанови)"; 

графи 12-15 викласти у новій редакції: 

Прийнято рішення відповідно до ч.1 ст. 401 КПК Кількість 

проваджень, 

призначених 

до 

апеляційного 

розгляду 

про зміну, 

скасування або 

обрання 

запобіжного заходу 

з інших 

питань 

порушено строки 

підготовки справи 

до апеляційного 

розгляду (ч.1 

ст.401 КПК) 

12 13 14 15 

 у графі 18 цифри "16" замінити цифрами "17"; 

 у графі 19 цифри "17" замінити цифрами "18"; 

 у графі "Зупинено провадження (з гр.19)" цифри "19" замінити цифрами "20"; 

 3) у розділі 2: 

 назву графи Б викласти у новій редакції «Види кримінальних правопорушень»; 

 виключити такі рядки: 

 "провадження за клопотанням про застосування примусових заходів медичного 

характеру",  

 "провадження за клопотанням про застосування примусових заходів виховного 

характеру",  

 "провадження за клопотанням про звільнення від відповідальності"; 

 4) у розділі 4:  

у назві розділу слово "перевірки" замінити словом "перегляду"; 

графи А "№ з/п" і Б "Апеляційну скаргу  подано на ухвалу про" викласти у новій 

редакції, що додається (додаток 6); 

 доповнити новою графою 5 "у тому числі змінено запобіжний захід (із гр. 4)"; 

5) у додатку до розділу 4:  

у назві додатку слово "перевірки" замінити словом "перегляду"; 



7 

 

доповнити новою графою 5 "у тому числі змінено запобіжний захід (із гр. 4)". 

 

9. У звіті за формою № 2-п "Звіт судів апеляційної інстанції щодо розгляду 

апеляційних скарг у справах про адміністративні правопорушення": 

1) у титульному листі встановити для апеляційних судів термін подання "на 15-й 

день після звітного періоду". 

2) у  формі звіту та додатку до звіту:  

доповнити новою графою 6 "Кількість справ у яких закрито апеляційний розгляд 

або апеляційне провадження у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги, од". У зв’язку 

з цим графи 6 – 18 вважати  графами 7 – 19; 

у графі 11 цифру "9" замінити цифрами "10"; 

у графі 13 цифри "11" замінити цифрами "12"; 

у графі 17 цифри "15" замінити цифрами "16". 

 

10. У звіті за формою № 2-ц "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд 

апеляційних скарг у порядку цивільного судочинства": 

1) у титульному листі встановити для апеляційних судів термін подання "на 15-й 

день після звітного періоду". 

2) у розділі 1: 

у рядку 9 слово "заяви" замінити словами  та знаками "позову (заяви)"; 

рядок 10 викласти у новій редакції "ухвалу про повернення заяви про перегляд 

заочного рішення"; 

у графі 6 слова "прийнятих до розгляду" замінити словами "в яких  відкрито 

апеляційне провадження";  

доповнити новою графою 12 такого змісту "із продовженням розгляду (ч. 2 ст. 371 

ЦПК України)". У зв’язку з цим графу 12 вважати графою 13; 

3) у розділі 2:  

у назві розділу слово "суду" замінити словом "судів"; 

графи А "№ з/п" і Б "Категорії справ" викласти у новій редакції, що додається 

(додаток 7); 

4) у розділі 3 та Додатку до розділу 3: 

у назві розділу слова "місцевих судів" замінити словами "судів першої інстанції"; 

у графі 1 після цифри "6" доповнити знаком і цифрою  ",7". 

 

 

Начальник управління інформатизації 

та судової статистики        О. Слоніцький 


