
Додаток 1 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 13.02.2019  №  152  

 
Перелік обліково-інформаційних відомостей про адміністративну справу 

в місцевих та апеляційних судах 

 

Розділ 1. Відомості про розгляд адміністративної справи та матеріалів в суді першої 

інстанції. 

1.1 Дата надходження позовної заяви (справи) «_____» _________  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 Учасники судового процесу (за довідником 2); 

1.6 Письмові заяви учасників справи: 

1.6.1 Позовна заява (справа) надійшла : (за довідником 3); 

1.6.1.1 Зміст позовних вимог ______________________; 

1.6.1.2 Заявлено вимогу стягнути (ураховуючи зміни), грн. ________, з них: (за 

довідником 4); 

1.6.2 Відзив на позовну заяву (відзив) надійшов «_____» _________ 20_____ р.; 

1.6.3 Відповідь на відзив подано «_____» _________ 20_____ р.; 

1.6.4 Заперечення на відповідь на відзив від «_____» _________ 20_____ р.; 

1.6.5 Пояснення третьої особи (що не заявляє самостійних вимог на предмет спору) 

щодо позову або відзиву «_____» _________ 20_____ р. 

 

1.7 Відкриття провадження у справі: 

1.7.1 Ухвала суду від « _____»   __________  20_____ р. про залишення позовної заяви 

(справи, подання) без руху (частина 1 статті 169 КАС України)  

1.7.1.1 термін усунення недоліків до « _____»   _______  20_____ р.; 

1.7.2 Ухвала суду від « _____»   _______  20_____ р. про повернення позовної заяви 

(заяви, справи) у зв’язку з: (частина 2 статті 123 КАС України, частина 4 статті 169 

КАС України, частини 3,4 статті 366 КАС України, за довідником 5) ; 

1. 7.3 Ухвала суду від « _____»   __________  20_____ р. про відмову у відкритті 

провадження у зв'язку з: (частина 1 статті 170 КАС України, частина 4 статті 283 

КАС України, частина 4 статті 284 КАС України, частина 6 статті 290 КАС України, 

за довідником 6); 

1.7.4 Ухвала суду від « _____»   __________  20_____ р. про залишення позовної заяви 

без розгляду (за довідником 7);  

1.7.5 Ухвала суду від « _____»   __________  20_____ р. про направлення до іншого суду 

(до відкриття провадження); 

1.7.6 Уточнення місця проживання(перебування) відповідача (частина 3 статті 171 

КАС України): 

1.7.6.1 надіслано запит « _____»   ________  20_____ р.; 

1.7.6.2 відповідь надійшла « _____»   ________  20_____ р. 

1.7.7 Ухвала суду від « _____»   ________  20_____ р. про відкриття провадження у 

справі та: 

1.7.7.1. призначення підготовчого засідання на « _____»   ____  20___ р.; 

1.7.7.2. призначення судового засідання на « _____»   ______  20_____ р.; 

1.7.8 порушено строк, передбачений частиною 8 статті 171 КАС України (за 

довідником 8);  
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1.7.9 Пред’явлено зустрічний позов «____»   _______  20_____. 

 

1.8 Підготовче провадження: 

1.8.1 Дати « _____» __________  20_____р. та причини перенесення призначення до 

підготовчого засідання (за довідником 9); 

1.8.2. Позов задоволено у зв'язку з визнанням відповідачем позовних вимог рішенням 

суду від «_____»   _________  20_____ р.: 

1.8.2.1. повністю; 

1.8.2.2. частково; 

1.8.2.3. винесено рішення щодо частини позовних вимог «___»   _____  20___ р.; 

1.8.3. За наслідками підготовчого провадження ухвала суду від « _____»   __________  

20_____ р. про :  

1.8.3.1. залишення позовної заяви без розгляду (за довідником 7); 

1.8.3.2. ухвала від «____»   ______  20_____ р. про зупинення провадження у справі  (за 

довідником 10); 

1.8.3.2.1. ухвала від «____»   _______  20_____ р. про поновлення провадження у справі; 

1.8.3.3. закриття провадження у справі (за довідником 11); 

1.8.3.4. передачу до іншого суду; 

1.8.3.5. закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового 

розгляду на  « _____»   __________  20_____ р.; 

1.8.4 Ухвала від «____»   _______  20_____ р. про проведення врегулювання спору за 

участю судді; 

1.8.4.1 ухвала від «____»   _______  20_____ р. про припинення врегулювання спору за 

участю судді; 

1.8.5 Інші процесуальні дії, учинені до судового розгляду : дата «_____»   _________  

20_____ р., процесуальна дія (за довідником 12); 

 

1.9 Розгляд справи по суті: 

1.9.1 Дати призначення до судового розгляду  « _____»   __________  20_____ та 

причини не розгляду: 

1.9.1.1 причини відкладення розгляду справи (за довідником 13); 

1.9.1.2 причини оголошення перерви  (за довідником 14); 

1.10 Відомості про зупинення провадження у справі: 

1.10.1 дати « _____»   __________  20_____ р. та причини зупинення провадження (за 

довідником 10); 
1.10.2 дати « _____»   __________  20_____ р. постановлення ухвал про поновлення 

провадження у справі; 

1.11 За клопотанням сторін надано термін для примирення на ___місяців, ___ днів до « 

_____»   __________  20_____ р.; 

1.12 Прізвище судді (суддів) на розгляді у якого (яких) знаходиться (знаходилась) 

справа:_____________________________; 

1.13 Справу розглянуто « _____»   __________  20_____ р.: 

1.13.1 одноособово ______________________(прізвище судді); 

1.13.2 колегіально _______________________(прізвища суддів, які брали участь у 

судовому розгляді); 

1.14 Справа перебувала в провадженні: ____ років,_____ місяців,_____ днів; 

1.14.1 Справу розглянуто з порушенням строків КАС України (за довідником 8); 

1.15 Інші процесуальні дії, учинені під час судового розгляду: дата ухвали             « 

_____»   __________  20_____ р., процесуальна дія (за довідником 15); 
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1.16 Винесено рішення щодо частини позовних вимог « ___»   ______  20___ р.; 

1.17 Результати розгляду (за довідником 16); 

1.18 Порядок розгляду справи/провадження (за довідником 17); 

1.19 Зміст рішення (ухвали)__________________  (резолютивна частина); 

1.19.1 Присуджено до стягнення, грн. ________, з них: (за довідником 4); 

1.20 Забезпечення доказів: 

1.20.1 подано заяву про забезпечення доказів « _____»   __________  20_____ р.; 

1.20.2 ухвала суду від « _____»   _________  20_____ р. про : (за довідником 18); 

1.20.3 розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України (за довідником 8); 

1.21 Забезпечення позову: 

1.21.1 Подано клопотання про забезпечення позову « ____»   ______  20____ р.; 

1.21.1.1 ухвала суду від « _____»   _______  20_____ р. про : (за довідником 18); 

1.21.1.2. розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України (за довідником 

8); 
1.21. 2 Подано клопотання про заміну одного способу забезпечення позову іншим « 

_____»   __________  20_____ р.; 

1.21.2.1. ухвала суду від « _____»   ________  20_____р. про : (за довідником 18); 

1.21.2.2. розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України (за довідником 

8); 
1.21. 3 Подано клопотання про скасування заходів забезпечення позову  « _____»   

__________  20_____ р. 

1.21.3.1 ухвала суду від « _____»   _______  20___ р. про : (за довідником 18); 

1.21.3.2 розглянуто з порушенням строків, передбачених КАС України (за довідником 

8); 
1.22 Рішення (ухвала) набрало законної сили « _____»   __________  20____р.; 

1.23 Дата прийняття службою діловодства  суду справи після її розгляду судом першої 

інстанції « _____»   __________  20____р.; 

 

1.24 Апеляційний розгляд: 

1.24.1 Одержано судом клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження  « 

_____» __________  20____р.; 

1.24.2 Подано апеляційну скаргу: 

1.24.2.1 Дата подання скарги « _____»   __________  20____р.; 

1.24.2.2 Ким подано ( за довідником 2); 

1.24.3 Дата направлення справи (матеріалів) до апеляційного суду « _____»   __________  

20____р. за вих. №_________; 

1.24.4 Постанова (ухвала) суду апеляційної інстанції від « ___»   _____  20___р.; 

1.24.5 Зміст постанови (ухвали)______________ (резолютивна частина судового 

рішення); 

 

1.25 Касаційний розгляд: 

1.25.1 Дата направлення справи до касаційної інстанції « _____» __________ 20____р. за 

вих. №_________; 

1.25.2 Постанова (ухвала) суду касаційної інстанції від « ____»   ______  20___р.; 

1.25.3 Зміст постанови (ухвали)_________ (резолютивна частина судового рішення); 

 

1.26 Перегляд судових рішень Верховним Судом (ВС): 

1.26.1 Дата направлення справи до ВС « _____»   __________  20____р. за вих. №______; 

1.26.2 Постанова (ухвала) ВС від « _____»   __________  20____р.; 
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1.26.3 Зміст постанови (ухвали) ______________(резолютивна частина судового 

рішення); 

1.27 Дата надходження справи до суду першої інстанції після перегляду справи судом: 

1.27.1 апеляційної інстанції « _____»   __________  20____р.; 

1.27.2 касаційної інстанції « _____»   __________  20____р.; 

1.27.3 ВС« _____»   __________  20____р.; 

 

1.28 Звернення судового рішення до виконання: 

1.28.1 Дата звернення « _____»   __________  20____р.; 

1.28.2 Проведена дія _______________________________; 

1.28.3  Видано (викладено) виконавчих листів ________(кількість) ;                                

1.28.3.1 На суму  грн. ___________; 

 

1.29 Довідка: 

1.29.1 Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу: 

1.29.1.1 ухвала суду від « _____»   __________  20____р.; 

1.29.1.2 вид заходів процесуального примусу (за довідником 19); 

1.29.2 Суб'єкт владних повноважень, не на користь якого ухвалено судове рішення, 

зобов'язаний подати звіт про виконання судового рішення (за довідником 8); 

1.29.3 Відомості щодо окремих ухвал : 

1.29.3.1 окрема ухвала суду від « _____»   __________  20____р.; 

1.29.3.2 тип ухвали (за довідником 20); 

1.29.3.3 Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами: дата       « 

_____»   __________  20____р.,типи повідомлень (за довідником 21); 

 

1.30 Судові витрати (за довідником 22); 

1.31. Додаткове судове рішення: 

1.31.1 Подано клопотання про ухвалення додаткового судового рішення « _____»   

__________  20_____ р.; 

1.31.2 ухвалою суду від « _____»   __________  20_____ р. : 

1.31.2.1 ухвалено додаткове судове рішення, в тому числі за ініціативою суду; 

1.31.2.2 відмовлено в ухваленні додаткового судового рішення; 

1.31.2.3 інше__________________; 

1.32 Подано заяву про роз'яснення судового рішення  «____»  ________ 20____р.; 

1.32.1 ухвалою суду від «_____»   _________  20_____ р.: 

1.32.1.1 судове рішення роз'яснено; 

1.32.1.2 у роз'ясненні судового рішення відмовлено; 

1.32.1.3 інше ____________________; 

1.33 Подано заяву про виправлення описок і очевидних арифметичних помилок «_____»   

_________  20_____ р.; 

1.33.1 ухвалою суду від «_____»   _________  20_____ р.: 

1.33.1.1 внесено виправлення у судове рішення, в тому числі за ініціативою суду; 

1.33.1.2 у внесенні виправлень відмовлено; 

1.33.1.3 інше____________________; 

1.34 Справу розглянуто з фіксуванням технічними засобами (за довідником 8); 

1.35 Судове провадження здійснювалось у режимі відеоконференції (за довідником 8). 

 

1.36. Інші відмітки__________________________; 

1.37. Справу передано до архіву суду « _____»   __________  20____р.; 
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1.37.1 Архівний №____________________; 

1.38. Старі показники. 

 

Розділ 2. Відомості щодо перегляду судового рішення в адміністративній справі в 

апеляційному порядку. 

2.1. Дата надходження скарги 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 23); 

2.8, 2.9, 2.11. Учасники процесу (за довідником 2); 

2.10. Апеляційну скаргу подано на рішення суду першої інстанції (за довідником 24) від 

«_____»   _________  20_____ р.; 

2.12. Зміст позовних вимог _______________; 

2.13. Результати розгляду справи в суді першої інстанції (за довідником 16); 

2.14. Подано заяву про приєднання до апеляційної скарги « _____»   __________  

20____р. (за довідником 8 ); 

2.15. Подано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження 

« _____»   __________  20____р. (за довідником 8 ); 

2.15.1. ухвала суду від «_____»   _________  20_____ р. про поновлення строку на 

апеляційне оскарження;  

 

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 25); 

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 26); 

2.18.4. відмовлено у відкритті апеляційного провадження (за довідником 27); 

2.18.5. передано до іншого суду; 

2.18.6 вирішено питання про підсудність. 

2.18.7 Подано відзив на апеляційну скаргу «_____»   _________  20_____ р. 

2.18.8. Ухвала суду від  «_____»   _________  20_____ р. про відкриття апеляційного 

провадження; 

2.18.9. Ухвала суду від  «_____»   _________  20_____ р. про закриття апеляційного 

провадження (за довідником 28); 

2.18.10. Ухвала суду від «_____»   _________  20_____ р. про закінчення підготовки та 

призначення справи до апеляційного розгляду; 

2.18.10.1. з порушенням строків КАС України (за довідником 8); 
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2.19. Дати призначення справи до апеляційного розгляду «___»   ______ 20___ р. та 

причини не розгляду ________________________ (за довідниками 13,14); 

2.20. Ухвала суду від «_____»   _________  20_____ р.  про зупинення провадження у 

справі (за довідником 10); 

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 8); 

 

2.23 Результати апеляційного перегляду : 

2.23.1 Рішень (додаткових рішень) суду першої інстанції: 

2.23.1.1 Залишено апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення - без змін;  
2.23.1.2 скасовано судове рішення повністю або частково і ухвалено нове судове 

рішення у відповідній частині або змінено судове рішення: (за довідником 29); 

2.23.1.3 скасовано судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрито 

провадження у справі повністю або частково або залишено позовну заяву без розгляду 

повністю або частково (за довідниками 7,11); 

2.23.1.4 визнано рішення суду нечинним і закрито провадження у справі; 

2.23.1.5 скасовано судове рішення і направлено справу для розгляду до іншого суду 

першої інстанції за встановленою підсудністю; 

2.23.2. Ухвал суду першої інстанції: 

2.23.2.1 скасовоно ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і 

направлено справи для продовження розгляду до суду першої інстанції (за довідником 

30); 
2.24 Дата окремої ухвали суду апеляційної інстанції «_____»   _________  20_____ р. (за 

довідником 31);  
2.24.1. надійшло повідомлення про вжиті заходи «_____»   ________  20_____ р. ; 

2.25 Справу розглянуто в порядку письмового провадження : (за довідником 8); 

2.26 Справу розглянуто з фіксуванням технічними засобами (за довідником 8); 

2.27 Справу розглянуто в режимі відеоконференції (за довідником 8); 

2.28 Дата прийняття службою діловодства (секретаріатом) апеляційного суду справи 

після її розгляду судом апеляційної інстанції  «_____»   ______ 20_____ р.; 

2.29 Справу надіслано (за довідником 32); 

 

2.30 Звернення судового рішення до виконання: 

2.30.1  Видано (викладено) виконавчих листів ________(кількість) ;                                

2.30.2 На суму грн. ___________; 

2.31 Подано заяву про роз'яснення судового рішення  «____»  ________ 20____р.; 

2.31.1 ухвалою суду від «_____»   _________  20_____ р.: 

2.31.1.1 судове рішення роз'яснено; 

2.31.1.2 у роз'ясненні судового рішення відмовлено; 

2.32 Подано заяву про виправлення описок і очевидних арифметичних помилок «_____»   

_________  20_____ р.; 

2.32.1 ухвалою суду від «_____»   _________  20_____ р.: 

2.32.1.1 внесено виправлення у судове рішення, в тому числі за ініціативою суду; 

2.32.1.2 у внесенні виправлень відмовлено; 
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2.33 Судові витрати (за довідником 22); 

 

2.34 Подано клопотання про ухвалення додаткового судового рішення  « _____»   

__________  20_____ р.; 

2.34.1 ухвалою суду від « _____»   __________  20_____ р. : 

2.34.1.1 ухвалено додаткове судове рішення, в тому числі за ініціативою суду; 

2.34.1.2 відмовлено в ухваленні додаткового судового рішення; 

2.35 Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу: 

2.35.1 ухвала суду від « _____»   __________  20____р.; 

2.35.2 вид заходів процесуального примусу (за довідником 19); 

 

2.36 Інші відмітки _____________________________________; 

2.37 Старі показники. 

 

Розділ 3. Відомості про розгляд заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

3.1 Дата надходження заяви « _____»   __________  20____р.; 

3.2.1 Категорія справи (за довідником 1);                                

3.2.2Єдиний унікальний номер _______________________; 

3.2.3 Номер провадження __________________; 

3.3 Заява надійшла (за довідником 23); 

3.4 Заява подана: (за довідником 2);                                

3.5 Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами (за довідником 33);  

3.6, 3.7 Учасники процесу (за довідником 2); 

3.8 Суть заяви _____________; 

3.8.1 Заяву подано на судове рішення від « ____»   __________  20____р.;  

3.9 Ухвалою суду від « _____»   __________  20____р.:  

3.9.1 відмовлено у відкритті провадження (за довідником 34);  

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 

35); 
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 8); 

3.14. Результати розгляду (за довідником 36); 

 

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. № _________; 
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3.15.3.  Постанова (ухвала) апеляційного суду від « _____»   _________ 20____р.; 

3.15.4.  Зміст постанови (ухвали) 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. Постанова (ухвала) касаційного суду від « _____»   __________  20____р.; 

3.16.3. Зміст постанови (ухвали) 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 22); 

3.19.1. Справу надіслано: (за довідником 32); 

3.20 Справу розглянуто з фіксуванням технічними засобами (за довідником 8); 

3.21 Судове провадження здійснювалось в режимі відеоконференції (за довідником 8). 

3.22 Інші відмітки _________________. 

 

3.23. 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 2); 

4.4 Зміст заяви (клопотання, подання) _____________; 

4.5  Дата розгляду « _____»   __________  20____р.;  

  

4.6 Результати розгляду: (за довідником 37);  

4.7 Заява(клопотання, подання) знаходиться (знаходилась) на розгляді у судді 

_________________________;  

4.8 Заяву(клопотання, подання) розглянуто з порушенням строків КАС України  (за 

довідником 8);  
4.9. Дата звернення ухвали до виконання  « _____»   __________  20____р.; 

4.10 Справу розглянуто з фіксуванням технічними засобами (за довідником 8); 

4.11 Судове провадження здійснювалось у режимі відеоконференції (за довідником 8). 

4.12 Інші відмітки ____________________________; 

4.13 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 2); 
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5.7. Дати здійснення дій щодо виконання судового доручення « ___»____20___р.; 

 

5.8. Результати розгляду (за довідником 38); 

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 8); 

5.13 Справу розглянуто з фіксуванням технічними засобами (за довідником 8); 

5.14 Судове провадження здійснювалось в режимі відеоконференції (за довідником 8). 

5.15 Інші відмітки _____________; 

5.16 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 39);  

       

6.6. Результати розгляду заяви:       

6.6.1.  ухвалою від  « _____»   __________  20____р. залишено без руху і надано термін 

до  « _____»   __________  20____р. для усунення недоліків (частина 1 статті 388 КАС 

України);         

6.6.2. недоліки не усунуто,  заяву ухвалою від  « _____»   __________  20____р. 

повернуто (стаття 169 КАС  України);      

6.6.3.  ухвалою від  « _____»   __________  20____р.:  (за довідником 40);  

 

6.7 Результати розгляду справи:         

6.7.1 ухвалено рішення від « _____»   __________  20____р.  (за довідником 41);  

6.8 Прізвище судді, на розгляді у якого знаходиться (знаходилась) справа ___________;  

6.9 Справу розглянуто з фіксуванням технічними засобами (за довідником 8); 

6.10 Судове провадження здійснювалось в режимі відеоконференції (за довідником 8). 

6.11 Інші відмітки_______________________________________;   

6.12 Старі показники. 
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Довідник 

значень, які використовуються при внесенні відомостей про адміністративну 

справу в місцевих та апеляційних 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. ) 

Категорія адміністративної справи _________(відповідно до Загального 

класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом 

Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами)). 

 

Довідник 2 

(до пунктів 1.5, 1.24.2.2, 2.8-2.11, 3.4, 3.6, 3.7, 4.3, 5.6) 

1. Особи, які беруть участь у справі: 

1.1. позивач___________________________________ (прізвище, ініціали /найменування, 

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

1.2. представник позивача __________________________________ (прізвище, ініціали 

/найменування, місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса 

електронної пошти) 

1.3. треті особи із самостійними вимогами на стороні позивача 

__________________________________(прізвище, ініціали/найменування, місце 

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

1.4. треті особи без самостійних вимог на стороні позивача 

__________________________________ (прізвище, ініціали/найменування, місце 

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

1.5. відповідач__________________________________ (прізвище, ініціали /найменування, 

посада, місце служби посадової чи службової особи, місце 

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

1.6. представник відповідача___________________________________ (прізвище, 

ініціали/найменування, місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, 

адреса електронної пошти) 

1.7. треті особи із самостійними вимогами на стороні 

відповідача__________________________________ (прізвище, ініціали/найменування, 

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

1.8. треті особи без самостійних вимог на стороні відповідача 

__________________________________ (прізвище, ініціали/найменування, місце 

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

1.9. органи або особи, яким законом надано право звертатись до суду в інтересах інших 

осіб на стороні позивача __________________________________ (прізвище, 

ініціали/найменування, місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, 

адреса електронної пошти) 

1.10. орган або особа, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах інших 

осіб на стороні відповідача __________________________________ (прізвище, 

ініціали/найменування, місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, 

адреса електронної пошти)  
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1.11. орган або особа, яка подала апеляційну скаргу 

__________________________________ (прізвище, ініціали/найменування, місце 

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

1.12. орган або особа, яка приєдналась до апеляційної скарги 

__________________________________ (прізвище, ініціали/найменування, місце 

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

1.13  заявник про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами __________________________________ (прізвище, ініціали/найменування, 

місце проживання/місцезнаходження, номер засобів зв’язку, адреса електронної 

пошти); 

1.14. заявник у порядку виконання судового 

рішення__________________________________ (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 додаткового судового 

рішення__________________________________ (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 (доказів) 

__________________________________ (ім’я/найменування, місце 

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

 

 З них, суб’єкти звернення: 

А) фізичні особи: 

- жінки;       

- особи з інвалідністю;       

- пенсіонери;       

- учасники бойових дій, Герої України;       

- внутрішньо переміщені особи;       

- іноземні громадяни, особи без громадянства ; 

Б) юридичні особи: 

- суб’єкти владних повноважень. 

      

2.Інші учасники судового процесу: 

2.1. помічник судді_______________________(прізвище, ініціали/найменування); 



12 
 

2.2. секретар судового засідання_______________________(прізвище, 

ініціали/найменування); 

2.3. судовий розпорядник___________________ (прізвище, ініціали/найменування); 

2.4. свідок_______________________(прізвище, ініціали/найменування); 

2.5. експерт_______________________(прізвище, ініціали/найменування); 

2.6. експерт з питань права_______________________(прізвище, ініціали/найменування); 

2.7. перекладач_______________________(прізвище, ініціали/найменування). 

2.8. спеціаліст_______________________(прізвище, ініціали/найменування); 

 

   Довідник 3 

(до пункту 1.6.1.) 

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 4 

    (до пунктів 1.6.1.2, 1.19.1.) 

1. матеріальної шкоди _________грн.; 

2. моральної шкоди _________грн.; 

Крім того, розмір заявлених грошових вимог (усього): 

- не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (пункт 6 

частини 6 статті 12 КАС України); 

- не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від ста 

до п'ятисот включно); 

- перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (пункт 2, 4 

частини 4 статті 12 КАС України); 

 

       Довідник 5 

     (до пунктів 1.7.2, 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 статтей 160,161 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. якщо заява про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами подана 

після закінчення визначеного строку і суд відхилив клопотання про його поновлення 

(частина 4 статті 366 КАС України); 

7. іншими обставинами ___________________(указати які саме підстави); 
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      Довідник 6 

  (до пункту 1.7.3.) 

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: рішення або постанова суду; ухвала  про 

закриття провадження в адміністративній справі;  

3. настанням смерті фізичної особи / припиненням юридичної особи, яка не є суб'єктом 

владних повноважень, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено 
позовну заяву, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва; 

4. у провадженні цього або іншого суду є справа про спір між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав; 

5. заявлено вимогу, не передбачену частиною 1 статті 283 КАС України; 

6. із поданих до суду матеріалів за зверненням органів доходів і зборів вбачається спір 

про право; 

7. якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною 1 статті 284 КАС України; 

8. у зразковій справі, якщо подання суду не відповідає вимогам частини 1 та (або) 2 

статті 290 КАС України, зокрема через значні розбіжності у їх фактичних обставинах, 

які унеможливлюють прийняття для Верховного Суду зразкового рішення; 

8. у разі, якщо заява за нововиявленими або виключними обставинами подана до суду 

після закінчення строку, визначеного частиною 2 статті 363 КАС України. 

9. іншими обставинами ___________________(указати які саме підстави). 

 

       Довідник 7 

  (до пунктів 1.7.4, 1.8.3.1, 2.23.1.3) 

1. в разі згоди позивача на його заміну іншою особою, але така особа не згідна на участь 

у справі(частина 2 статті 48 КАС України); 

2. якщо фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і в інтересах 

якої подано позовну заяву, не підтримує заявлені позовні вимоги (частина 3 статті 54 

КАС України); 

3. у разі неподання позивачем витребуваних судом доказів (частина 9 статті 80, 

частина 9 статті 240 КАС України); 

4. у зв’язку з пропущенням строків звернення до адміністративного суду  

(частини 3,4 статті 123 КАС України); 

5. в разі несплати стороною судових витрат у строк, встановлений судом (частина 2 

статті 133 КАС України); 

6. у разі подання заяви про забезпечення позову без додержання вимог статті 152 КАС 

України (частина 7 статті 154 КАС України); 

7. після відкриття провадження позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, 

встановлений судом (частина 15 статті 171 КАС України); 

8. у разі досягнення сторонами примирення та звернення до суду із заявою про 

примирення або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без 

розгляду (пункт 4 частини 1 статті 188 КАС України); 

9. у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення 

ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його 

відсутності, якщо неявка перешкоджає розгляду справи (частина 5 статті 205 КАС 

України); 

10. позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності (пункт 

1 частини 1 статті 240 КАС України); 
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11. позовну заяву не підписано або підписано особою, яка не має права підписувати її, 

або особою, посадове становище якої не вказано (пункт 2 частини 1 статті 240 КАС 

України); 

12. у провадженні цього або іншого суду є справа про спір між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав (пункт 3 частини 1 статті 240 КАС 

України); 

13. позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб'єктом владних 

повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не 

повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за 

його відсутності (пункт 4 частини 1 статті 240 КАС України); 

14. надійшла заява позивача про залишення позову без розгляду (пункт 5 частини 1 

статті 240 КАС України); 

15. 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 позову і від неї надійшла відповідна заява (пункт 6 частини 1 статті 

240 КАС України); 

16. провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною заявою, яка не 

відповідає вимогам статей 160, 161, 172 цього Кодексу, і позивач не усунув цих 

недоліків у строк, встановлений судом (пункт 7 частини 1 статті 240 КАС України); 

17. після відкриття провадження судом встановлено, що позивачем подано до цього 

самого суду інший позов (позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим 

самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час 

вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не 

постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, 

повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду. 

18. подано позовну заяву в окремих категоріях адміністративних справ, передбачених 

статтями 273 - 277, 280 - 283 КАС України, після закінчення встановлених строків 

(частина 5 статті 270 КАС України); 

19. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті КАС України); 

 

       Довідник 8 

(до пунктів 1.7.8, 1.14.1, 1.20.3, 1.21.1.2, 1.21.2.2, 1.21.3.2, 1.29.2, 1.34, 1.35, 2.14, 2.15, 

2.18.10.1, 2.22.1, 2.25, 2.26, 2.27, 2.34, 2.35, 3.13, 3.20, 3.21, 4.8, 4.10, 4.11, 5.12, 5.13, 5.14, 

6.9, 6.10) 

1. так; 

2. ні; 

       Довідник 9 

    (до пункту 1.8.1) 

1. неявка або клопотання позивача (його представника) про неможливість прибуття з 

поважних причин; 

2. неявка або клопотання відповідача (його представника) про неможливість прибуття з 

поважних причин; 

3. для залучення до справи інших осіб; 

4. необхідності заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста (пункт 1 частина 

6 статті 181 КАС України); 

5. невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у 

встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню 

підготовчого провадження (пункт 2 частина 6 статті 181 КАС України); 
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6. неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу (пункт 

3 частина 6 статті 181 КАС України); 

7. необхідності витребування нових (додаткових) доказів (пункт 4 частина 6 статті 

181 КАС України); 

8. з інших причин___________________________. 

 

       Довідник 10 

                                               (до пунктів 1.8.3.2, 1.10.1, 2.20) 

1. в разі висновку про необґрунтованість заявленого відводу (частина 4 статті 40 КАС 

України); 

2. проведення процедури врегулювання спору за участю судді (частина 1 статті 185 

КАС України); 

3. за клопотанням сторін для вирішення питання про примирення (частина 2 статті 

190 КАС України); 

4. смерть (оголошення померлою) фізичної особи/ліквідація юридичної особи, яка була 

стороною процесу, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво (пункт 

1 частина 1 статті 236 КАС України); 

5. призначення або заміна законного представника сторони чи третьої особи (пункт 2 

частина 1 статті 236 КАС України); 

6. неможливості розгляду справи до набрання законної сили судового рішення в іншій 

справі (пункт 3 частина 1 статті 236 КАС України); 

7. клопотання сторін про надання строку для примирення (пункт 4 частина 1 статті 

236 КАС України); 

8. перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 

спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону 

військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення 

антитерористичної операції (пункт 5 частина 1 статті 236 КАС України); 

9. прийняття рішення про врегулювання спору за участю судді (пункт 6 частина 1 

статті 236 КАС України); 

10. хвороба учасника справи, якщо його участь визнана судом обов’язковою (пункт 1 

частина 2 статті 236 КАС України); 

11. знаходження учасника справи у відрядженні, якщо його участь визнана судом 

обовязковою (пункт 2 частина 2 статті 236 КАС України); 

12. перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем 

проживання або на строковій військовій службі (пункт 3 частина 2 статті 236 КАС 

України); 

13. призначення експертизи (пункт 4 частина 2 статті 236 КАС України); 

14. направлення судового доручення щодо збирання доказів (пункт 6 частина 2 статті 

236 КАС України); 

15. надходження заяви про відвід (пункт 8 частина 2 статті 236 КАС України); 

16. інші причини __________________________________(указати причини, пункти 

статті КАС України); 

 

     Довідник 11 

      (до пункту 1.8.3.3, 2.23.1.3) 

1. якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства 

(пункт 1 частина 1 статті 238 КАС України);  

2. у зв'язку з відмовою від позову і відмова прийнята судом (пункт 2 частина 1 статті 

238 КАС України); 
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3. у зв'язку з примиренням сторін (пункт 3 частина 1 статті 238 КАС України); 

4. є рішення суду з того ж спору і між тими ж сторонами, яке набрало законної сили  

(пункт 4 частина 1 статті 238 КАС України); 

5. у разі смерті (оголошення померлою) фізичної особи / припинення юридичної особи, 

якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва (пункт 5 частина 1 

статті 238 КАС України);; 

6. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті КАС України); 

   

      Довідник 12 

            (до пункту 1.8.5) 

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, у тому числі за 

зустрічним позовом (частина 3 статті 177 КАС України); 

6. роз’єднання однієї чи декількох поєднаних в одне провадження позовних вимог у 

самостійні провадження; 

7. повернення позовної заяви у частині позовних вимог (стаття 169 КАС України); 

8. відмова у відкритті провадження в адміністративній справі у частині позовних вимог 

(стаття 170 КАС України); 

9. залишення позовних вимог без розгляду в частині позовних вимог; 

10. про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову; 

11. інше ______________(указати причини, пункти статті КАС України); 

 

       Довідник 13 

     (до пунктів 1.9.1.1, 2.19) 

1. неприбуття в судове засідання учасника справи, щодо якого нема відомостей, про 

вручення йому повідомлення (пункт 1 частини 1 статті 205 КАС України); 

2. перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і 

місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано 

поважними (пункт 2 частини 1 статті 205 КАС України); 

3. виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу 

судове засідання може відбутися без участі такої особи (пункт 3 частини 1 статті 205 

КАС України); 

4. необхідність витребування нових доказів, у випадку, коли учасник справи 

обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого 

провадження (пункт 4 частини 1 статті 205 КАС України); 

5. якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її 

відсутності, дала особисті пояснення ( частина 1 статті 205 КАС України); 

6. неявка в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста (стаття 206 КАС України); 

6. необхідність заміни судді; 

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); 

   



17 
 

      Довідник 14 

     (до пунктів 1.9.1.2, 2.19) 

1. у разі повторного вчинення перекладачем, спеціалістом порушення порядку під час 

судового засідання, для їх заміни (стаття 146 КАС України); 

2. в разі проведення врегулювання спору за участю судді для досягнення сторонами 

примирення, з урахуванням конкретних обставин проведення наради (частина 2 

статті 186 КАС України); 

3. у зв'язку із неявкою учасника справи або його представника (частина 7 статті 194 

КАС України); 

4. для притягнення до відповідальності за прояв неповаги до суду (частина 4 статті 

198 КАС України); 

5. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті КАС України); 

 

      Довідник 15 

            (до пункту 1.15) 

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 16 

       (до пунктів 1.17, 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 17 

            (до пункту 1.18) 

1. під час/на стадії: 

1.1 підготовчого розгляду; 

1.2 в судовому засіданні; 

2. в порядку: 

2.1 позовного провадження: 

2.1.1 загального; 

2.1.2 спрощеного 

2.2 письмового провадження. 
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       Довідник 18 

                                    (до пунктів 1.20.2, 1.21.1.1, 1.21.2.1, 1.21.3.1,)  

1. задоволення клопотання; 

2. відмову в задоволенні клопотання; 

3. інше_________________; 

       Довідник 19 

       (до пункту 1.29.1.2, 2.35.2) 

1. попередження; 

2. видалення із залу судового засідання; 

3. тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 

4. привід; 

5. штраф. 

  

                   Довідник 20 

        (до пункту 1.29.3.2) 

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; 

3. про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, 

неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення законодавства 

адвокатом або прокурором; 

 

       Довідник 21 

        (до пункту 1.29.3.3) 

1. постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення 

суб’єктом владних повноважень або у разі його ненадходження; 

2. інші ___________________________; 

 
    Довідник 22 

                                                 (до пунктів 1.30, 2.33, 3.19.) 

1. судовий збір, грн.__________ (згідно Переліку відомостей про судовий збір, 

затверджених наказом ДСА України від  07.12.12  №164 (зі змінами); 

2. витрати, пов’язані  з розглядом справи: 

2.1.на правничу 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 23 

      (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 _____________________; 
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         Довідник 24 

              (до пункту 2.10) 

1. судове рішення (рішення, постанова, ухвала); 

2. додаткове судове рішення (рішення, постанова, ухвала); 

2.1. додаткове рішення ; 

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 або виключними обставинами; 

3.18. іншого питання __________________________________(указати причини, пункти 

статті КАС України); 

4. окрему ухвалу суду від «_____»   _________  20_____ р.; 

 

   Довідник 25 

                                                        (до пункту 2.18.1.) 

1. апеляційну скаргу подано після закінчення встановлених строків (частина 5 статті 

270 КАС України);  

2. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті КАС України); 

 

   Довідник 26 

                                                         (до пункту 2.18.3.) 

1. в разі не усунення недоліків після залишення апеляційної скарги без руху через 

недотримання вимог ст.296 КАС України (частина 2 статті 298 КАС України); 

1.1 у зв’язку з несплатою судового збору; 

2. апеляційна скарга подана особою, яка не має адміністративної процесуальної 

дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або 

особою, посадове становище якої не зазначено ( пункт 1частина 4 статті 298 КАС 

України); 

3. до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження особа, яка подала 

скаргу, подала заяву про її відкликання ( пункт 2частина 4 статті 298 КАС України); 

4. скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної інстанції (пункт 3 частини 4 

статті 298 КАС України). 

 

   Довідник 27 
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                                                          (до пункту 2.18.4.) 

1. апеляційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному 

оскарженню (пункт 1 частини 1 статті 299 КАС України); 

2. є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв’язку з відмовою особи від 

апеляційної скарги (пункт 2 частини 1 статті 299 КАС України); 

3. є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у 

відкритті апеляційного провадження за апеляційної скаргою (пункт 3 частини 1 статті 

299 КАС України); 

4. у зв’язку з відсутністю заяви про поновлення строку апеляційного оскарження (пункт 

4 частини 1 статті 299 КАС України); 

5. з інших підстав __________________________________(указати причини, пункти 

статті КАС України); 

 

   Довідник 28 

                                                          (до пункту 2.18.9.) 

1. у зв'язку із відмовою від апеляційної скарги (частина 5 статті 302 КАС України); 

2. з інших підстав __________________________________(указати причини, пункти 

статті КАС України); 

 

   Довідник 29 

                                                         (до пункту 2.23.1.2) 

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. неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм 

процесуального права (пункти 1-4 частини 1 статті 317 КАС України); 

5. справу розглянуто неповноважним складом суду; 

6. в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, і 

підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими; 

7. справу розглянуто адміністративним судом за відсутності будь-якого учасника 

справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, 

якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою; 

8. суд прийняв рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов'язки осіб, які не були 

залучені до участі у справі; 

9. судове рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які 

зазначені у судовому рішенні; 

10. судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що розглядала 

справу; 

11. суд розглянув за правилами спрощеного позовного провадження справу, яка 

підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження (пункти 1-7 

частини 3 статті 317 КАС України). 

12. змінено судове рішення шляхом доповнення або зміні його мотивувальної та (або) 

резолютивної частини (частина 4 статті 317 КАС України). 

.   

  Довідник 30 

                                                        (до пункту 2.23.2.1) 

1. неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи; 
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2. недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції 

визнав встановленими; 

3. невідповідність висновків суду обставинам справи; 

4. неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм 

процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання. (пункти 1-4 

частини 1 статті 320 КАС України); 

5. з інших підстав __________________________________(указати причини, пункти 

статті КАС України); 

 

 Довідник 31 

                                                         (до пункту 2.24.) 

1. про розгляд питання щодо відповідальності осіб, рішення, дія чи бездіяльність яких 

визнаються протиправними (частина 2 статті 249 КАС України); 

2. про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, 

неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення законодавства 

адвокатом або прокурором (частина 3 статті 249 КАС України); 

3. про допущення судом нижчої інстанції неправильного застосування норм 

матеріального права або порушення норм процесуального права (частина 8 статті 249 

КАС України); 

4. з інших причин_________________(указати причини, пункти статті КАС України); 

 

   Довідник 32 

                                                      (до пунктів 2.29, 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  33 

 (до пункту 3.5.) 

1. Нововиявлені обставини (частина 2 статті 361 КАС України): 

1.1 істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка 

звертається із заявою, на час розгляду справи; 

1.2 встановлення вироком суду/ухвалою про закриття кримінального провадження 

завідомо неправдивих доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення: 

1.2.1 завідомо неправдивих показань свідка; 

1.2.2 завідомо неправильного висновку експерта; 

1.2.3 завідомо неправильного перекладу; 

1.2.4 фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою 

ухвалення незаконного рішення; 

1.3 скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, 

що належить переглянути; 

2. Виключні обставини (частина 5 статті 361 КАС України): 

2.1 встановлення Конституційним Судом України неконституційності 

(конституційності) закону, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні 

справи, якщо рішення суду ще не виконане; 

2.2 встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 

злочину, внаслідок  якого було ухвалено судове рішення; 

2.3 встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом. 
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   Довідник 34 
           (до пункту 3.9.1.) 

1. заяву за нововиявленими або виключними обставинами подано для перегляду 

рішення, яке не набрало законної сили (частина 1 статті 361 КАС України);  

2. заяву за нововиявленими або виключними обставинами подано після закінчення 

встановленого строку (частина 5 статті 366 КАС України);  

3. заяву за нововиявленими або виключними обставинами подано до суду не тієї 

інстанції, який виніс рішення, про перегляд якого ставиться питання (частина 1 статті 

365 КАС України);  

4. з інших причин ______________(указати причини, пункти статті КАС України);   

 

   Довідник 35 

           (до пункту 3.9.7) 

1. у зв'язку із відмовою від заяви (частина 1 статті 367 КАС України), яка надійшла « 

_____»   __________  20____р.; 

2. з інших підстав __________________________________(указати причини, пункти 

статті КАС України); 

 

   Довідник 36 

                                                          (до пункту 3.14) 

1. Заяву задоволено: 

1.1. скасовано рішень; 

1.2. скасовано ухвал; 

2. Заяву задоволено частково; 

3. Закрито/залишено без розгляду провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами; 

4. Заяву залишено без задоволення; 

5. Інше __________________________________(указати причини, пункти статті КАС 

України);  

 

   Довідник 37 

                                                           (до пункту 4.6.) 

1. повернуто;  

2. залишено без розгляду;  

3. задоволено;  

4. відмовлено в задоволенні;  

5. інше_______________________________________(указати причини, пункти статті 

КАС України) 

 

   Довідник 38 

                                                            (до пункту 5.8) 

1. доручення виконано ; 

2. доручення не виконано; 

 

   Довідник 39 

                                                            (до пункту 6.5) 

1. уперше;         

2. повторно;         
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3. інше __________________________ (указати, як саме); 

 

   Довідник 40 

                                                          (до пункту 6.6.3) 

1.заяву повернуто (частина 2 статті 388 КАС України); 

2. залишено заяву без розгляду (частина 2 статті 388 КАС України); 

3. відмовлено у відкритті провадження;       

4. відкрито провадження у справі;  

 

   Довідник 41 

                                                          (до пункту 6.7.1) 

1. відмовлено у відновлення втраченого провадження: 

2. ухвалено рішення про відновлення втраченого провадження: 

2.1. повністю; 

2.2. частково;        

3. закрито розгляд заяви;        

4. інше _______________________  (указати, як саме)  

 

 

 

 

 

 

В.о. начальника управління 

інформації та судової статистики      О. Чикін 


