
Державна судова адміністрація України 

  Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

за 2021 рік 

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ 

системи правосуддя 
0501020 

(код програмної класифікації видатків 

та кредитування бюджету)  

(назва бюджетної програми)  

11 

Виконано за звітний період 
Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено паспортом бюджетної  

програми на звітний період 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 

1 затрат 

 725  1  725  725 1.Указ Президента України від 

12.08.2010№811/2010; 

2.Указ Президента України від 
20.05.2011№591/2011; 

3.Указ Президента України від 

16.11.2004№1417/2004; 

4.Закон України "Про судоустрій 

і статус суддів"; 

5. Укази Президента України від 

12.12.2017 № 412/2017 та 

413/2017; 
6.Укази Президента України від 

29.12.2017 № 449/2017, 450/2017, 

451/2017, 452/2017, 

453/2017,454/2017, 455/2017. 

од. Кількість установ  725 

 7039  2 -2017 -2017  5022  5022 1.Рішення Вищої ради 

правосуддя від 27.07.17 № 

2274/0/15-17 

2.Рішення Вищої ради 
правосуддя від 31.07.18 № 

2454/0/15-18 

3.Рішення Вищої ради 

правосуддя від 18.04.19 № 

1201/0/15-19 

осіб Кількість суддів, погоджена Вищою 

радою правосуддя 

 7039 



 27772  3 -2964 -2964  24808  24808 Штатні розписи осіб Чисельність працівників апаратів 

судів, ДСА України та ТУ ДСА 

України 

 27772 

 179  4 -18 -18  161  161 Штатні розписи осіб Чисельність працівників НШСУ  179 

 12  5 -12 -12 Закон України "Про судоустрій і 

статус суддів" 
осіб Кількість членів ВККСУ  12 

 259  6 -89 -89  170  170 Штатні розписи од. Кількість працівників секретаріату 

ВККСУ 

 259 

 14159  7 -9204 -9204  4955  4955 Штатні розписи осіб Чисельність працівників Служби 

судової охорони 

 14159 

 42  8 -2 -2  40  40 Управлінський облік од. Кількість приміщень, в яких 

розташована Служба судової 

охорони 

 42 

 777  9  777  777 Управлінський облік од. Кількість приміщень, в яких 

розташовано суди 

 777 

 30  10  30  30 Управлінський облік од. Кількість приміщень, в яких 

розміщуються судові установи 

 30 

 1633562  11  519437  519437  2152999  2152999 Управлінський облік од. Кількість вхідних модельних справ  1633562 

2 продукту 

 1478323  1  527891,4  527891,4  2006214  2006214 Управлінський облік од. Кількість вирішених модельних 

справ 

 1478323 

 1056  2 -1056 -1056 Управлінський облік од. Кількість рекомендацій про 

призначення (переведення) на 

посаду судді, внесених за 

результатами конкурсу на посаду 

судді до ВРП 

 1056 

 7442  3  405  405  7847  7847 Управлінський облік од. Кількість суддівських досьє та досьє 

кандидатів на посаду судді, 
формування та ведення яких 

забезпечує ВККСУ 

 7442 

 250  4 -250 -250 Управлінський облік од. Кількість кандидатів на посаду 
судді, які пройшли спеціальну 

підготовку на посаду судді в НШСУ 

 250 

 21100  5  7049  7049  28149  28149 Управлінський облік осіб Кількість суддів та працівників 
апарату судів, які пройшли 

підготовку в НШСУ 

 21100 



 468  6  164  164  632  632 Управлінський облік од. Кількість приміщень судів та 

установ, що охороняються Службою 

судової охорони 

 468 

 2  7  9  9  11  11 Управлінський облік од. Кількість приміщень, на яких 

проведено роботи з будівництва 

 2 

 14  8  9  9  23  23 Управлінський облік од. Кількість приміщень судів та 

судових установ, в яких проведено 

роботи з капітального ремонту, 

реконструкції, реставрації 

 14 

3 ефективності 

 88  1 -88 Управлінський облік од. Середня кількість рекомендацій про 

призначення (переведення) на 

посаду судді, внесених за 

результатами конкурсу на посаду 
судді до ВРП у розрахунку на 

одного члена ВККСУ 

 29  2  25  54 Управлінський облік од. Середня кількість суддівських досьє 

та досьє кандидатів на посаду судді, 

ведення яких забезпечує ВККСУ у 

розрахунку на 1 працівника 

секретаріату Комісії, 

відповідального за таке формування 

та ведення. 

 4,6  3 -1,1  3,5 Управлінський облік тис.грн. Середні витрати на 1 слухача (судді 
та працівники апарату суду), який 

пройде підготовку в НШСУ 

 81  4 -80,9 Управлінський облік тис.грн. Середні витрати на підготовку 1 

кандидата на посаду судді  в 

НШСУ 

4 якості 

 90  1  3  93 Розрахунок відс. Відсоток вирішених справ, до 

загальної кількості справ, що 

надійшли на розгляд судів 

 100  2 -100 Звітність відс. Частка рекомендацій про 

призначення (переведення) на 

посаду судді, внесених до ВРП за 

результатами конкурсу на посаду 

судді 



 100  3  100 Звітність відс. Частка суддівських досьє та досьє 

кандидатів на посаду судді, 

формування та ведення яких 

забезпечено ВККСУ 

 58  4  20  78 Звітність відс. Частка приміщень, що 

охороняються Службою судової 

охорони до їх загальної кількості 

 60  5  60 Звітність відс. Рівень виконання робіт з 

будівництва 

 78  6  78 Звітність відс. Рівень виконання робіт з 

капітального ремонту, 

реконструкції, реставрації 

 100  7  100 Звітність відс. Рівень виконання робіт з проведення 

експертизи та розроблення 

проектно-кошторисної документації 

на проведення робіт з капітального 

ремонту, реконструкції, реставрації 

приміщень судів та судових установ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

Директор департаменту  

фінансово-економічної діяльності,  

бухгалтерського обліку та звітності –  

головний бухгалтер 



Державна судова адміністрація України 

  Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

за 2021 рік 

Виконання рішень судів на користь суддів  та працівників апаратів судів 0501150 
(код програмної класифікації видатків 

та кредитування бюджету)  

(назва бюджетної програми)  

11 

Виконано за звітний період 
Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено паспортом бюджетної  

програми на звітний період 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 
загальний  

фонд 

1 затрат 

 5  1  5  5 внутрішньогосподарський облік осіб Чисельність працівників 

центрального апарату ДСА України, 

що задіяні у виконанні рішень судів 

винесених на користь суддів та 

працівників апаратів судів 

 5 

2 продукту 

 30  1 -8 -8  22  22 внутрішньогосподарський облік од. Кількість виконаних рішень судів, 

винесених на користь суддів 

 30 

 15  2 -12 -12  3  3 внутрішньогосподарський облік од. Кількість виконаних рішень судів, 
винесених на корись працівників 

апаратів судів 

 15 

3 ефективності 

 9  1 -4  5 внутрішньогосподарський облік од. Кількість виконаних рішень на 1 

працівника центрального апарату 

ДСА України 

 65,5  2  51,7  117,2 внутрішньогосподарський облік тис.грн. Середня вартість виконання 1-го 

рішення суду 

4 якості 



 100  1  100 внутрішньогосподарський облік відс. Рівень виконання зобов'язань за 

рішеннями судів на користь суддів 

 100  2  100 внутрішньогосподарський облік відс. Рівень виконання зобов'язань за 

рішеннями судів на користь 

працівників апарвтів судів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

Директор департаменту  

фінансово-економічної діяльності,  

бухгалтерського обліку та звітності –  

головний бухгалтер 


