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ВСТУП 

Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань у становленні демократії в 

українському суспільстві. Лише покращуючи розуміння реальної ситуації в судах, стану відносин судової 

системи та суспільства, можна досягти суттєвого покращення ефективності судочинства, зміцнення довіри 

до суду в українському суспільстві. Власне цим пояснюється необхідність використання у адмініструванні 

судової діяльності методів оцінювання якості роботи суду. 

Оцінювання якості дозволяє керівництву суду вирішувати наступні завдання: отримання інформації 

про поточну ситуацію у суді за ключовими параметрами його діяльності; обґрунтування поточних та 

стратегічних рішень; визначення пріоритетів для змін; моніторинг інновацій, оцінка їх результативності та 

ефективності; оцінювання відповідності конкретних параметрів роботи суду до існуючих стандартів та 

нормативів.  

Якість роботи суду можна визначити як ступінь відповідності суду певним встановленим стандартам 

продуктивності, ефективності та якості. Основою таких стандартів є суспільні очікування щодо якості 

судових послуг (наприклад, повноти інформації, зручності та комфортності судових приміщень тощо), а 

також встановлені законом нормативи роботи суду (наприклад, тривалість судових проваджень, тощо). 

Світовий досвід дає приклади різних підходів до формулювання таких стандартів. Наприклад, в США 

ще з початку 80-х років на різних рівнях судової системи проводиться активна діяльність з розробки та 

впровадження стандартів надання судових послуг. Майже два десятиріччя аналогічні розробки 

здійснюються в Європі, як на рівні міжурядових органів (перш за все, Ради Європи), так і на національному 

рівні. На сьогодні, створений та існує Міжнародний Консорціум з Досконалості Суду, членом якого стала і 

Рада суддів України. Метою Консорціуму є об’єднання міжнародних зусиль задля розробки системи 

цінностей, концепцій та інструментів, яку суди по всьому світові можуть використовувати для оцінки та 

покращення якості здійснення судочинства та адміністрування судів. Створено Міжнародні засади 

досконалості суду, які є модельною методологією оцінки та покращень діяльності, спеціально 

сконструйованою для використання самими судами.  

2 квітня 2015 року Рада суддів України рішенням №28 затвердила рамкову систему оцінювання 

роботи суду «Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи», а також Додаток 

1, в п. 6 якого рекомендувала проводити раз на три роки опитування громадян відвідувачів суду в тому 

числі і за методикою карток громадського звітування  (http://court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh). При 

оцінюванні рівня задоволеності роботою суду його відвідувачами запропоновано використовувати 

методику здійснення зовнішньої оцінки суду на основі карток громадського звітування (КГЗ) за такими 

критеріями: 

• фізична доступність суду; 

• зручність та комфортність перебування в суді; 

• повнота та ясність інформації; 

• дотримання термінів судового розгляду; 

• сприйняття роботи працівників апарату суду; 

• сприйняття роботи судді. 
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Методика КГЗ була запропонована Проектом USAID «Україна: верховенство права» у 2008 році і 

апробована громадськими організаціями у співпраці з пілотними судами. Починаючи з жовтня 2011 року, 

Проект USAID «Справедливе правосуддя» продовжив підтримку застосування методології громадськими 

організаціями, таким чином, на період 1 січня 2015 року опитування було проведено у 49 судах 15 регіонів 

України. У 2015 році Проект USAID «Справедливе правосуддя» підтримав ініціативи громадських 

організацій у проведенні опитувань громадян щодо їх задоволення якістю функціонування судів з 

використанням методології КГЗ в усіх судах дванадцяти областей України (Івано-Франківська, Львівська, 

Черкаська, Чернівецька, Харківська, Сумська та Одеська, Тернопільська, Херсонська, Волинська, 

Хмельницька, Чернігівська області). На початку 2016 року три громадські організації провели моніторинг 

виконання рекомендацій наданих судам відвідувачами за результатами опитувань за методикою КГЗ в усіх 

судах семи областей (Івано-Франківська, Львівська, Черкаська, Чернівецька, Харківська, Сумська та Одеська 

області).  

Цей звіт містить результати моніторингу виконання судами наданих відвідувачами рекомендацій, а 

також оцінку готовності та потреб судів самостійно проводити опитування відвідувачів судів за 

рекомендованою Радою суддів методикою КГЗ.  

У лютому – березні 2016 року громадською організацією ХМГО «Інститут прикладних гуманітарних 

досліджень» спільно з Сумською обласною організацією Ліги соціальних працівників України «Професійна 

Ліга соціальних працівників Сумщини» було проведено фокус групи із представниками судів Харківської 

області областей у поєднанні із  моніторинговими візитами. На основі результатів дослідження 

підготовлено цей аналітичний звіт та відповідні рекомендації.  
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І. Актуальність та методологія дослідження виконання рекомендацій 

Метою проведеного дослідження є аналіз кількісних та якісних індикаторів виконання обраними 

судами та територіальними управліннями державної судової адміністрації України рекомендацій, наданих 

неурядовими організаціями за підсумком проведення опитувань відвідувачів щодо оцінки діяльності судів 

за різними аспектами функціонування у 23 судах Сумської області. 

Дане дослідження проводилось у кожному окремо взятому суді, дані вносились у спеціально 

розроблену форму оцінки виконання рекомендацій. Для групування та визначення системності у 

виконані/невиконанні рекомендацій дані з усіх судів вносились у зведену форму оцінки виконання 

рекомендацій обраними судами. Розрахунок та аналіз одержаних даних дозволив здійснити загальний 

аналіз та оцінку впровадження програми опитування за методологією карток громадянського звітування. 

Методи дослідження: – спостереження, опитування, аналіз емпіричних даних, фокус-групові дискусії. 

Використання методу спостереження передбачає фіксування наявності якісних та кількісних змін у 

приміщеннях та на прилеглій території судів, які відбулися/не відбулися після надання судам 

рекомендацій. 

Опитування дозволяє за допомогою безпосереднього спілкування з представниками судів отримати 

інформацію про стан сприйняття і виконання запропонованих судам рекомендацій. 

Аналіз емпіричних даних – дозволяє здійснити узагальнення, класифікацію та опис результатів 

оцінки, впровадження результатів у практичну діяльність судів.  

Фокус-групові дискусії – дають можливість провести глибинний аналіз якості, виявлення тенденцій 

ситуації. 

Визначення термінів 

Зміст рекомендацій. Даний показник є якісним та дає назву та визначення наданих суду 

рекомендацій. 

Стан прийняття рекомендації судом. Даний показник є якісним. Оцінка стану прийняття 

рекомендацій проводиться групою експертів проекту з залученням представників судів. Стан прийняття 

рекомендації визначатиметься оцінками: не розглянута, в стадії розгляду, відхилена або прийнята судом.  

Характеристика складності виконання рекомендації. Даний показник визначає рівень складності 

втілення в життя наданих суду рекомендацій. Оцінку рівню складності рекомендацій надають лише 

представники суду і визначають їх як такі, що: можуть бути виконані без додаткових ресурсів, 

потребують додаткових ресурсів, рекомендація може бути виконана за певних умов. 

Стан виконання рекомендації. Даний показник є якісним та відображає стан 

виконання/невиконання рекомендацій. Оцінка виконання стану рекомендацій проводиться групою 

експертів проекту за консультаціями із представниками судів. Визначається оцінками: в процесі виконання, 

виконана частково, виконана в повному обсязі, не виконана.  

Результати часткового чи повного виконання рекомендації (перелік позитивних змін в роботі суду). 

Даний індикатор дає можливість визначити та перелічити позитивні зміни, які відбулися у суді після 

виконання рекомендацій. 
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Коментарі та пояснення дають можливість виявити для відхилених рекомендацій – причину 

відхилення, для прийнятих але не виконаних – причини невиконання, або перелік умов за яких остання 

може бути виконана, для виконаних рекомендацій – які були складнощі та що стало запорукою виконання. 

Заповнення графи «Коментарі та пояснення» проводиться групою експертів проекту за консультаціями із 

представниками судів. 

Етапи проведення дослідження. 

1 – етап. Розробка форми оцінки виконання рекомендацій судами, узгодження її змісту з іншими 

організаціями - виконавцями проекту та судами. 

2  – етап. Затвердження форми оцінки рекомендацій проектом USAID «Справедливе правосуддя». 

3 – етап. Проведення моніторингу за участю суддів та працівників апарату суду, під час яких 

аналізується стан виконання та причини невиконання окремих рекомендацій.  

4 – етап. Проведення фокус-групових дискусій за участю представників судів, під час яких 

обговорюються та уточнюються результати, отримані під час моніторингу стану виконання рекомендацій.  

5. – етап. Аналіз отриманих даних та розробка пропозицій щодо якісного виконання рекомендацій, 

наданих судам. 

6  – етап. Круглий стіл з обговорення результатів, отриманих у ході реалізації проекту спільно із 

представниками судів, територіальними управліннями Державної судової адміністрації України, 

громадськими організаціями. 

Результати проведеної діяльності. 

1.Проаналізовано ступінь врахування та виконання кожним судом розроблених рекомендацій в 

рамках проведених опитувань за методологією карток громадянського звітування та виявлення 

впровадження або не впровадження, а також ступеня ефективності впровадження рекомендацій. 

2.Проведено оцінку виконання рекомендацій опитування за методологією карток громадянського 

звітування проекту USAID «Справедливе правосуддя» у 23 судах Сумської області. 

3.Продовжено стимулювання судів до подальшого виконання прийнятих, але не виконаних у повному 

обсязі рекомендацій, наданих громадськими організаціями за результатами проведення опитування 

відвідувачів судів за методологією карток громадянського звітування проекту USAID «Справедливе 

правосуддя». 
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ІІ. Аналіз виконання рекомендацій, наданих судам Сумської області за результатами проведення 

опитування за методологією карток громадянського звітування у 2015 році 

Білопільський районний суд Сумської області 

Суд знаходиться за адресою: Сумська область, м. Білопілля, вул. Шевченка, 17. 

Для даного суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалася 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду - 1 рекомендація, зручності та 
комфортності перебування у суді – 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 
рекомендація, сприйняття роботи суддів – 1 рекомендація. Прийнято судом 6 рекомендацій. 
Виконано в повному обсязі 3 рекомендації, виконана частково – 1 рекомендація, в процесі виконання 
- 2 рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стали: встановлено пандус та 
кнопка виклику, створена мобільна група по роботі з інвалідами, є зал на першому поверсі та місце 
для ознайомлення з документами людей з обмеженими можливостями, для них облаштовано 
окремий туалет; оновлені інформаційні стенди, в процесі виготовлення знаходяться нові стенди для 
всіх категорій і окремо для уразливих категорій; згідно з планом роботи суду у лютому 2016 року 
проведено аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового розгляду та причин 
затримки (перенесення) судових засідань; у березні 2016 року на збори суддів винесені питання щодо 
строків судового розгляду, смс та мобільних телефонних повідомлень, про зміни в термінах судового 
розгляду; організоване систематичне навчання працівників суду щодо культури спілкування з 
відвідувачами суду із залученням відповідних фахівців. 

 

Таблиця 1. Форма оцінки виконання рекомендацій Білопільським районним 

судом Сумської області 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/пе-
ренесення 
судових 
засідань 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

В процесі 
виконання 
 

Згідно з 
планом 
роботи суду у 
лютому 2016 
року 
проведено 
відповідний 
аналіз 
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Сприйняття роботи суддів 

1. З урахуванням 
складності 
справи, 
закладати 
запас часу, 
який можна 
буде 
використати 
для 
виключення 
затримок 
початку 
розгляду 
справи, при 
можливості 
узгоджувати зі 
сторонами час 
та дату 
судового 
засідання. В 
разі 
перенесення 
судових 
засідань 
інформувати 
сторони про це 
завчасно 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана 
частково 

В березні 2016 
року на збори 
суддів 
винесені 
питання щодо 
строків 
судового 
розгляду, смс 
та мобільних 
телефонних 
повідомлень 
про зміни в 
термінах 
судового 
розгляду 
 

 

Доступність суду 

1. Створити 
умови доступу 
до суду для 
осіб з 
обмеженими 
можливостями, 
зокрема, 
встановити 
пандус при 
вході в 
приміщення 
суду; 
передбачити 
можливість 
осіб, які 
пересуваються 
на інвалідних 
візках, 
потрапити в 
будівлю суду 
поза 
турнікетом 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі  

Встановлено 
пандус та 
кнопка 
виклику, 
облаштовано 
окремий 
туалет, 
створена 
мобільна 
група по 
роботі з 
інвалідами, є 
зал на 
першому 
поверсі та 
місце для 
ознайомлення 
з 
документами 
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Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Підвищити 
рівень 
культури 
спілкування 
працівників 
апарату суду з 
його 
відвідувачами, 
залучивши для 
цього 
кваліфікованих 
психологів для 
проведення 
тренінгів, 
зокрема, 
провести 
навчання 
працівників 
суду з метою 
підвищення їх 
навичок 
спілкуватися із 
особами з 
особливим 
потребами 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Організоване 
системне 
навчання 
працівників 
суду із 
залученням 
відповідних 
фахівців 
 
 

 

Зручність та комфортність 

1. Вдосконалити і 
змістовно 
наповнити 
тематичні 
інформаційні 
стенди, в яких 
розмістити 
необхідну для 
відвідувачів 
суду 
інформацію 
(зразки 
позовних заяв, 
клопотань 
тощо) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Оновлені 
стенди, в 
процесі 
виготовлення 
нові стенди 
для всіх 
категорій і 
окремо для 
уразливих 
категорій 
 

 

2. Покращити 
умови під'їзду 
автотранспорту 
відвідувачів до 
суду, 
збільшити 
кількість 
паркувальних 
місць 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Паркувальних 
місць 
достатньо, але 
в середу і 
п'ятницю 
(базарний 
день) 
використову-
ється 
мешканцями 
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району не за 
цільовим 
призначенням 

 
 

Буринський районний суд Сумської області 

Суд знаходиться за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Першотравнева, 16. 

Для даного суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти 
та ясності інформації – 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 
рекомендація, сприйняття роботи суддів – 1 рекомендація. Прийнято судом 3 рекомендації, 
знаходяться в стадії розгляду – 2 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. Виконано в повному 
обсязі 4 рекомендації, не виконано - 2 рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стали: встановлені пандус та 
кнопка виклику персоналу, призначено відповідального працівника суду за роботу з людьми з 
особливими потребами (номер мобільного зазначено на табличці біля кнопки виклику); організована 
парковка з достатньою кількістю місць; на сайті оновлено інформацію щодо графіку роботи 
канцелярії, розташування кабінетів тощо; функціонує інформативний сайт з відповідною інформацією 
та на першому та другому поверсі приміщення суду облаштовано стенд зі схемою кабінетів суду, 
графіком роботи канцелярії; проведено аналіз якості розгляду справ Буринським районним судом у 
2015 році, в тому числі щодо термінів судового розгляду справ всіх категорій, який обговорено на 
виробничій нараді. 

  

Таблиця 2. Форма оцінки виконання рекомендацій Буринським районним судом 
Сумської області 
 
№ Зміст 

рекомендацій 
Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Підвищити 
доступність 
суду шляхом 
облаштування 
пандусу, 
збільшення 
місць на 
парковці 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Встановлено 
пандус та 
кнопка 
виклику,  
призначено 
відповідально
го працівника 
суду за роботу 
з людьми з 
особливими 
потребами 
(номер 
мобільного 
зазначено на 
табличці біля 
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кнопки 
виклику). 
Організована 
парковка з 
достатньою 
кількістю 
місць 

2. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультатив-
ної роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече
ними) 
 

В стадії 
розгляду 

Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  На сьогодні 
волонтерів 
немає з 
причин 
відсутності на 
території 
райцентру  
навчальних 
закладів (окрім 
шкіл). 
Інформаційну, 
консультативну 
роботу з 
незахищеними 
верствами 
населення 
здійснюють  
закріплені за 
судом 
спеціалісти 
Конотопського 
територіального 
Центру 
безоплатної 
правової допомоги 

Повнота та ясність інформації 

1. Покращити 
інформатив-
ність сайту 
через 
відображення 
на головній 
сторінці сайту 
суду графіку 
роботи 
канцелярії 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

На сайті 
оновлено 
інформацію 
щодо графіку 
роботи 
канцелярії, 
розташування 
кабінетів тощо 
 

 

Сприйняття роботи працівників апарату 

1. Організувати 
роботу 
довідкового 
бюро суду з 
метою надання 
консультацій 
відвідувачам з 
приводу 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Функціонує 
інформативний 
сайт з 
відповідною 
інформацією 
та на першому 
та другому 
поверсі 
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загальних 
питань (про 
розташування 
тих чи інших 
кабінетів у 
суді, графік 
роботи 
канцелярії і 
т.д.) 

приміщення 
суду 
облаштовано 
стенд зі 
схемою 
кабінетів суду, 
графіком 
роботи 
канцелярії і т.д. 

Сприйняття роботи суддів 

1. Підвищити 
підготовку 
суддів та 
апарату суду 
до слухання, 
зокрема, в 
контексті 
дотримання 
термінів 
судового 
розгляду 
 

В стадії 
розгляду 

Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Проведено 
аналіз якості 
розгляду 
справ 
Буринським 
районним 
судом у 2015 
році, в тому 
числі щодо 
термінів 
судового 
розгляду 
справ всіх 
категорій, 
який 
обговорено на 
виробничій 
нараді 

 

Зручність та комфортність 

1. Забезпечити 
доступ до 
побутових 
приміщень 
(туалетів) 
відвідувачам 
суду 

Відхилена  Не виконана  Туалет 
розташован
ий на вулиці 
- 
забезпечено 
вільний 
доступ 

 

Великописарівський районний суд Сумської області 

Суд знаходиться за адресою: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Борців революції, 

12. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 3 рекомендації, дотримання термінів 
судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі 4 
рекомендації, в процесі виконання – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стали: встановлений пандус 
відповідно вимог та обладнана кнопка виклику співробітників суду; оформлено додатковий стенд та 
папка із зразками заповнення документів; інформація про діяльність суддів та суду висвітлюється в 
районній газеті та на сайті суду; охороннику суду делеговано функції довідкового бюро, він інформує 
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відвідувачів з організаційних питань, графіку роботи та розташування кабінетів та канцелярії, також 
інформація надається телефоном; підготовка суддів та апарату суду до слухання знаходиться на 
постійному контролі голови суду та керівника апарату суду. 

  
Таблиця 3. Форма оцінки виконання рекомендацій Великописарівським районним 

судом Сумської області 
 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  
чи повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі та 
пояснення 

Доступність до суду 

1. Вдосконалити 
умови доступу 
для людей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями 
(встановлення 
пандусів та 
кнопок 
виклику) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Встановле-
ний пандус 
відповідно 
вимог та 
обладнана 
кнопка 
виклику 
співробітни-
ків суду 

Рекомендації 
були виконані 
за умови, що 
територіальне 
управління 
ДСА в 
Сумській 
області 
виділило 
кошти на 
проведення 
відповідних 
робіт. Наказом 
голови суду 
визначено 
відповідальну 
особу, яка 
повністю 
відповідає за 
супровід осіб з 
функціональн
ими 
обмеженнями 
в приміщенні 
суду 

Повнота та ясність інформації 

1. Підготувати 
бланки 
процесуальних 
документів та 
бланки 
платіжних 
документів із 
заповненими 
основними 
реквізитами 
для 
перерахування 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Оформлено 
додатковий 
стенд та папка 
із зразками 
заповнення 
документів 
 

Даний 
інформацій-
ний стенд 
був 
оформлений 
після 
рекоменда-
цій 
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найбільш 
поширених 
видів судових 
витрат, 
розмістити їх 
на 
інформаційних 
стендах 

2. Підвищення 
рівня 
поінформова-
ності учасників 
судового 
процесу про 
діяльність 
суддів та суду 
шляхом 
залучення НГО 
до створення 
інформаційно - 
роздаткових 
матеріалів для 
всіх бажаючих 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Інформація 
висвітлюється 
в районній 
газеті, 
відновлено 
сайт суду 
 

Дана робота 
здійснена 
після 
розгляду 
наданих 
рекоменда-
цій 
 

3. Організувати 
роботу 
довідкового 
бюро суду з 
метою надання 
консультацій 
відвідувачам з 
приводу 
загальних 
питань (про 
розташування 
тих чи інших 
кабінетів у суді, 
графік роботи 
канцелярії і 
т.д.). 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Функції 
довідкового 
бюро 
делеговано 
охороннику 
суду, який 
інформує 
відвідувачів з 
організаційних 
питань, 
графіку 
роботи та 
розташування 
кабінетів та 
канцелярії. 
Також 
інформація 
надається 
телефоном 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Підвищити 
підготовку 
суддів та 
апарату суду до 
слухання, 
зокрема, в 
контексті 
дотримання 
термінів 
судового 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

На постійному 
контролі 
голови суду та 
керівника 
апарату 
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розгляду 

 

Глухівський міськрайонний суд Сумської області 

Суд знаходиться за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Спаська, 32. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 2 рекомендації, дотримання термінів 
судового розгляду – 2 рекомендації. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі 2 
рекомендації, виконано частково – 2 рекомендації, в процесі виконання – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стали: на інформаційних 
стендах та на сайті суду розміщена інформація щодо існуючих центрів правової допомоги; 
підготовлено лист на територіальне управління ДСА в Сумській області щодо необхідності 
встановлення пандусу, вирішується питання щодо отримання нового приміщення та обладнання в 
ньому на першому поверсі відповідного місця для ознайомлення з документами та залу для 
проведення судових засідань, встановлена кнопка виклику для людей з особливими потребами, за 
наказом керівника апарату суду призначений відповідальний працівник суду за роботу з людьми з 
особливими потребами; узгоджується зі сторонами час та дата судового засідання, в разі 
перенесення судових засідань сторони інформуються про це завчасно за допомогою смс та 
мобільного зв'язку; заплановане створення на сайті суду on-line приймальні для відвідувачів суду 

 

Таблиця 4. Форма оцінки виконання рекомендацій Глухівським міськрайонним 
судом Сумської області 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекоменда
цій судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів суду 
щодо існуючих 
центрів надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу, тощо) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

Відповідна 
інформація 
розміщена на 
інформацій-
них стендах та 
на сайті суду 
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з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультативної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпечен
ими) 

2. Використовувати 
інтернет-ресурси 
для 
дистанційного 
спілкування з 
користувачами 
судових послуг 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Заплановане 
створення на 
сайті суду on-
line 
приймальні 
для 
відвідувачів 
суду 

 

Доступність суду 

1. Покращити 
доступність суду 
для осіб з 
обмеженими 
можливостями, 
зокрема, 
встановити 
пандус при вході 
в приміщення 
суду 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана 
частково 

Підготовлено 
відповідний 
лист на 
територіальне 
управління 
ДСА в Сумській 
області щодо 
необхідності 
встановлення 
пандусу. 
Вирішується 
питання щодо 
отримання 
нового 
приміщення та 
обладнання в 
ньому на 
першому 
поверсі 
відповідного 
місця для 
ознайомлення 
з документами 
та залу для 
проведення 
судових 
засідань. 
Встановлена 
кнопка 
виклику для 
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людей з 
особливими 
потребами, за 
наказом 
керівника 
апарату 
призначений 
відповідальний 
працівник суду 
за роботу з 
людьми з 
особливими 
потребами 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. З урахуванням 
складності 
справи, 
закладати запас 
часу, який можна 
буде використати 
для виключення 
затримок початку 
розгляду справи, 
при можливості 
узгоджувати зі 
сторонами час та 
дату судового 
засідання. В разі 
перенесення 
судових засідань 
інформувати 
сторони про це 
завчасно 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Узгоджується 
зі сторонами 
час та дата 
судового 
засідання, в 
разі 
перенесення 
судових 
засідань 
інформуються 
сторони про 
це завчасно за 
допомогою 
смс та 
мобільного 
зв'язку 

 

2. Інформувати 
завчасно 
громадян про 
перенесення 
судових засідань 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

В разі 
перенесення 
судових 
засідань 
інформуються 
сторони про 
це завчасно за 
допомогою 
смс та 
мобільного 
зв'язку 

 

 

Конотопський міськрайонний суд Сумської області 

Суд знаходиться за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти 
та ясності інформації – 2 рекомендації. Прийнято судом 4 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. 
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Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, в процесі виконання – 2 рекомендації, не виконана - 1 
рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стали: на інформаційних 
стендах та на сайті суду розміщена інформація щодо існуючих центрів надання правової допомоги; на 
сайті суду статичне зображення місця розташування замінено інтерактивною мапою з відображенням 
місцезнаходження будівлі суду; підготовлено лист на територіальне управління ДСА в Сумській 
області щодо створення лінії багатоканального зв’язку; підготовлено звернення на міський відділ ДАІ 
щодо встановлення стенду із вказівником напряму руху до місця розташування суду. 

 

Таблиця 5. Форма оцінки виконання рекомендацій Конотопським міськрайонним 
судом Сумської області 
 
№ Зміст 

рекомендацій 
Стан 
прийняття  
рекомен-
дацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів суду 
щодо існуючих 
центрів надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу, тощо) 
з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультативної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Відповідна 
інформація 
розміщена на 
інформацій-
них стендах та 
на сайті суду 
 

 

2. Зазначення 
інформації на веб 
- сторінці суду 
про те, як 
дістатись до суду, 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Вдосконалено 
відповідний 
розділ сайту 
суду, зокрема 
замінено 
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зокрема через 
заміну 
статичного 
зображення 
інтерактивною 
мапою з 
відображенням 
місцезнаходжен-
ня будівлі суду на 
сайті, у 
відповідному 
розділі 

статичне 
зображення 
інтерактивною 
мапою з 
відображен-
ням 
місцезнаходж
ення будівлі 
суду 

3. Наповнити 
стенди та дошки 
оголошень 
інформацією 
щодо порядку 
сплати судових 
зборів та мита, 
реквізити та 
розміри 
платежів, 
наявності зразків 
документів (заяв, 
клопотань, тощо) 

Відхилена  Не виконана  Відповідна 
інформація 
розміщена 
на 
інформацій-
них стендах 
та на сайті 
суду 

 

Зручність та комфортність 

1. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів суду. 
Впровадити 
інформаційне 
бюро через 
організацію лінії 
багатоканального 
зв'язку з метою 
більш 
оперативного 
надання 
консультацій 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Підготовлено 
відповідний 
лист на 
територіальне 
управління 
ДСА в 
Сумській 
області 
 

 

Доступність суду 

1. Встановити стенд 
із вказівником 
напряму руху до 
місця 
розташування 
суду, з метою 
забезпечення 
більш 
комфортного 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Підготовлено 
відповідне 
звернення на 
міський відділ 
ДАІ 
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доступу до 
приміщення суду 
жителів з інших 
міст, сіл та селищ 

 
Краснопільський районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Вокзальна, 18. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності суду 
стосувалося 3 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, 
дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. 
Виконана в повному обсязі – 1 рекомендація, в процесі виконання – 3 рекомендації, виконана 
частково – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: у приміщенні суду 
підготовлена окрема кімната для здійснення прийому громадян та консультування працівником 
центру надання безоплатної правової допомоги; на сайті суду розміщена інтерактивна карта із 
зазначенням розташування суду; на постійному контролі керівника апарату суду знаходиться питання  
видачі судових рішень, проведено аудит видачі судових рішень, на сайті суду та в районній газеті 
друкуються роз’яснення про порядок та терміни видачі судових рішень; запроваджено практику СМС 
повідомлень та повідомлень на електронну адресу учасника процесу, готується окрема рубрика на 
сайті суду про зміни у графіку судових засідань 
 

Таблиця 6. Форма оцінки виконання рекомендацій Краснопільським районним 
судом м. Суми 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність  суду 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

В приміщенні 
суду 
підготовлена 
окрема 
кімната для 
здійснення 
прийому 
громадян та 
консультуван-
ня 
працівником 
центру 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги 
 

На 
інформаційн
ому стенді, 
на сайті суду 
та 
періодично 
у районній 
газеті 
інформуєть-
ся про дні та 
години 
роботи 
працівника 
центру 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги. 
Також в 
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безоплатну 
правову 
допомогу, 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

процесі 
підготовки 
знаходиться 
договір про 
співпрацю 
між центром 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги та 
Краснопіль-
ським 
районним 
судом 

2. Впровадження 
розділу «Як 
дістатись до 
суду» з 
інтерактивною 
мапою на веб-
сайті суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Інтерактивна 
карта 
розміщена на 
сайті суду 
 

Не 
потребувала 
додаткових 
ресурсів та 
не 
викликала 
складнощів 

3. Зробити більш 
доступними 
організаційні 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

 Планується 
розглянути 
можливість 
про 
встановлен-
ня багатока-
нальної 
телефонної 
лінії, або 
придбання 
службового 
мобільного 
телефону на 
дві сім карти 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести аудит 
процесу видачі 
судових рішень 
з тим, щоб 
установити 
найбільш 
проблемні 
моменти, які 
спричиняють 
порушення 
термінів видачі 
таких 
документів 
відвідувачам 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Питання  
видачі 
судових 
рішень 
знаходиться 
на постійному 
контролі 
керівника 
апарату суду  

Проведено 
аудит видачі 
судових 
рішень. 
Також на 
сайті суду та 
в районній 
газеті 
друкуються 
роз’яснення 
про порядок 
та терміни 
видачі 
судових 
рішень 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Налагодити 
інформування 
учасників 
судового 
засідання про 
те, що 
засідання не 
відбудеться 
через 
телефонний 
зв'язок та 
інтернет-
ресурси, 
включаючи 
інші 
альтернативні 
комунікації, за 
наявності 
такої 
можливості 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Готується 
окрема 
рубрика на 
сайті суду 
про зміни у 
графіку 
судових 
засідань 
 

Запроваджено 
практику СМС 
повідомлень 
та 
повідомлень 
на електронну 
адресу 
учасника 
процесу (за 
наявності) 
 

 
Кролевецький районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська область, м. Кролевець, вул. Франка, 13. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалося 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, дотримання термінів 
судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 4 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. 
Виконано в повному обсязі 4 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами виконання рекомендацій стали: помічники суддів повідомляють про центр 
надання безоплатної правової допомоги та його приймальню, інформація з даного питання 
розміщена на сайті суду та інформаційних стендах; збудовано новий пандус та встановлена кнопка 
виклику працівника суду, до обов’язків судового розпорядника входить забезпечення супроводу осіб 
з функціональними обмеженнями в приміщенні суду, судові засідання, учасниками яких є дана 
категорія осіб, відбуваються на першому поверсі; ведеться постійна робота щодо недопущення 
затримок початку розгляду справи, голова суду тримає дане питання на постійному контролі; 
збільшилась кількість інформації, розміщеної в суді. 
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Таблиця 7. Форма оцінки виконання рекомендацій Кролевецьким районним судом 
Сумської області 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного 
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність  суду 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

На базі міської 
ради 
функціонує 
приймальня 
центру 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги. 
Помічники 
суддів 
повідомляють 
про центр та 
приймальню. 
Інформація з 
даного 
питання 
розміщена на 
сайті суду та 
інформацій-
них стендах 
 

Дана 
інформація 
доводилась 
до 
відвідувачів 
суду на 
постійній 
основі. За 
ініціативи 
голови суду 
було 
оновлено 
інформацію 
на 
інформацій-
них стендах 
та сайті суду 
 

2. Покращити 
умови 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 

Відхилена  Не виконана  Навколо 
суду 
достатньо 
місця для 
паркування 
автомобілів 

3. Покращити 
умови доступу 
до суду для 
осіб з 
обмеженими 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Забезпечено 
доступ до суду 
осіб з 
функціональ-
ними 

Старий 
пандус був 
збережений, 
але поряд 
побудова-
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можливостями, 
зокрема, 
встановити 
більш зручний 
пандус при 
вході в 
приміщення 
суду; 
передбачити 
можливість 
осіб, які 
пересуваються 
на інвалідних 
візках 

обмеженнями
. Збудовано 
новий пандус 
та 
встановлена 
кнопка 
виклику 
працівника 
суду. До 
обов’язків 
судового 
розпорядника 
входить 
забезпечення 
супроводу 
осіб з 
функціональ-
ними 
обмеженнями 
в приміщенні 
суду. Судові 
засідання, 
учасниками 
яких є дана 
категорія осіб, 
відбуваються 
на першому 
поверсі 

ний новий 
відповідно 
до технічних 
вимог, норм 
та 
стандартів 
до даної 
конструкції. 
Також 
вирішується 
питання 
щодо заміни 
вхідних 
дверей у 
приміщення 
суду,для 
забезпечен-
ня 
безбар’єрно
сті осіб з 
фізичними 
вадами 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. З урахуванням 
складності 
справи 
закладати 
запас часу, 
який можна 
буде 
використати 
для 
виключення 
затримок 
початку 
розгляду 
справи, при 
можливості 
узгоджувати зі 
сторонами час 
та дату 
судового 
засідання 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
в повному 
обсязі 

Голова суду 
тримає дане 
питання на 
постійному 
контролі. 
Ведеться 
постійна 
робота щодо 
недопущення 
затримок 
початку 
розгляду 
справи 
 

Запорукою 
успіху став 
розроблений 
та 
відпрацьова-
ний алгоритм 
дій: секретар 
судового 
засідання 
отримує у 
судді 
інформацію 
про прогноз 
розгляду 
справи і 
відповідно 
повідомляє 
сторони про 
те, як будуть 
розвиватися 
подальші події 
за допомогою 
телефону або 
СМС 
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Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
рівень 
поінформова-
ності учасників 
судового 
процесу про 
діяльність 
суддів та суду, 
розмістивши у 
приміщенні 
суду 
інформаційні 
стенди для тих, 
хто 
необізнаний із 
специфікою 
роботи суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
в повному 
обсязі 

Збільшилась 
кількість 
інформації, 
розміщеної в 
суді 
 

Розміщені 
додаткові 
вказівники, 
щодо 
розташування 
кабінетів та 
зал судових 
засідань, 
виготовлені 
додаткові 
інформаційні 
стенди та 
зразки 
документів 

 
Лебединський районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалося 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, дотримання термінів 
судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі 3 
рекомендації, в процесі виконання – 2 рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стали: встановлено пандус, 
кнопка виклику працівника суду, наказом голови суду визначено відповідального за безперешкодний 
доступ людей з функціональними обмеженнями на територію суду та супровід їх у приміщенні суду; 
встановлено знак місця для стоянки автотранспорту відвідувачів суду; підготовлений лист на ДСА про 
фінансування для встановлення багатоканальної телефонної лінії, або придбання службового 
мобільного телефону; визначена кімната в приміщенні суду, де працівник Охтирського центру 
надання безоплатної правової допомоги здійснює консультування громадян, інформація про дні та 
години прийому розміщені на інформаційних стендах, на сайті суду та публікуються у районній газеті; 
зменшилась кількість перенесених справ та судових засідань, що починаються із затримкою, питання 
дотримання термінів судового розгляду знаходиться на постійному контролі голови суду. 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Таблиця 8. Форма оцінки виконання рекомендацій Лебединським районним судом 
Сумської області 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекоменда
ції 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Вдосконалити 
умови доступу 
для людей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями 
(встановлення 
поручнів та 
кнопок 
виклику) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Встановлено 
пандус, 
кнопка 
виклику 
працівника 
суду. Наказом 
голови суду 
визначено 
відповідаль-
ного за 
безперешкод-
ний доступ 
людей з 
функціональ-
ними 
обмеженнями 
на територію 
суду та 
супровід їх у 
приміщенні 
суду 

 

2. Покращити 
умови 
паркування 
автотранспор-
ту відвідувачів 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Підготовлено 
відповідне 
звернення до 
комбінату 
благоустрою 
Лебединсько-
го міськвикон-
кому, 
встановлено 
знак місця для 
стоянки 
автотранспор-
ту 

 

3. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду. Відкрити 
інформаційний 
центр та 
забезпечити 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Підготовлений 
лист на ДСА 
про 
відповідне 
фінансування 
для 
встановлення 
багатоканаль-
ної 
телефонної 
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багатоканаль-
ну лінію зв'язку 

лінії, або 
придбання 
службового 
мобільного 
телефону 

Повнота та якість інформації 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу, 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення  

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Визначена 
кімната в 
приміщенні 
суду, де 
працівник 
Охтирського 
центру 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги 
здійснює 
консультуван-
ня громадян. 
Інформація 
про дні та 
години 
прийому 
розміщені на 
інформацій-
них стендах, 
на сайті суду 
та 
публікуються у 
районній 
газеті 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Проаналізувати 
практику 
планування 
судових 
засідань з 
метою пошуку 
засобів та 
можливостей 
дотримання 
вчасності 
початку 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Зменшилась 
кількість 
перенесених 
справ та 
судових 
засідань, що 
починаються 
із затримкою. 
Питання 
знаходиться 
на постійному 
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судових 
засідань, 
зменшення 
випадків 
необґрунтова-
ного 
перенесення 
судових 
слухань 

контролі 
голови суду, 
здійснюється 
постійний 
аналіз 
вищезазначе-
них випадків 

 

Липоводолинський районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська область, смт Липова Долина, вул. Роменська, 6. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 
стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти 
та ясності інформації – 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 
рекомендація. Прийнято судом 4 рекомендації. Виконано в повному обсязі 4 рекомендації. 

Результатами виконання рекомендацій стали: на сайті суду розміщена інформація 
щодо телефонного зв'язку окремо по цивільним і кримінальним справам, проведена 
відповідна роз'яснювальна робота для працівників апарату суду щодо методології надання 
телефонних консультацій користувачам судових послуг; на інформаційних стендах та на сайті 
суду розміщена інформація щодо існуючих центрів надання правової допомоги, зокрема - 
графік їх консультацій у приміщенні суду; 21.04.2016 року на базі суду відбулася презентація 
діяльності Конотопського місцевого центру надання безоплатної правової допомоги за участі 
громадськості району; заплановано на базі суду налагодити консультування вказаного 
центру представників малозабезпечених верств населення з надання безоплатної правової 
допомоги; оновлено інформаційні стенди в приміщенні суду для тих, хто необізнаний із 
специфікою роботи суду, зокрема: пам'ятка для ЗМІ; пам'ятка про процесуальні права і 
обов'язки громадян в суді; правила поводження в суді; інструктаж відвідувачів; інформація 
про День відкритих дверей для учнів шкіл тощо; наказом керівника апарату за судовим 
розпорядником закріплено обов'язки щодо допомоги особам з особливими потребами, 
проведено відповідне тренінг-навчання для працівників суду, запроваджено маршрутник по 
суду із нумерацією службових кабінетів. 
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Таблиця 9. Форма оцінки виконання рекомендацій Липоводолинським районним 
судом Сумської області 

 
№ Зміст 

рекомендацій 
Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекоменда-
ції 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном 
для 
потенційних 
відвідувачів 
суду задля 
можливості 
уточнювати 
графік роботи 
та інші 
організаційні 
питання 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

На сайті суду 
розміщена 
інформація 
щодо 
телефонного 
зв'язку окремо 
по цивільним і 
кримінальним 
справам, 
проведена 
відповідна 
роз'яснювальна 
робота для 
працівників 
апарату суду 
щодо 
методології 
надання 
телефонних 
консультацій 
користувачам 
судових послуг 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
в повному 
обсязі 

Відповідна 
інформація 
розміщена на 
інформаційних 
стендах та на 
сайті суду, 
зокрема графіку 
консультування 
відповідних 
спеціалістів в 
приміщенні 
суду; 21.04.2016 
року на базі 
суду відбулася 
презентація 
діяльності 
Конотопського 
місцевого 
центру надання 
безоплатної 
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правову 
допомогу, 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече
ними) 

правової 
допомоги за 
участі 
громадськості 
району; 
заплановано на 
базі суду 
налагодити 
консультування 
вказаного 
центру 
представників 
малозабезпече-
них верств 
населення з 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги 

Зручність та комфортність 

1. Підвищити 
рівень 
поінформова-
ності учасників 
судового 
процесу про 
діяльність 
суддів та суду, 
розмістивши у 
приміщенні 
суду 
інформаційні 
стенди для тих, 
хто 
необізнаний із 
специфікою 
роботи суду 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
в повному 
обсязі 

Оновлено 
інформаційні 
стенди в 
приміщенні суду 
для тих, хто 
необізнаний із 
специфікою 
роботи суду, 
зокрема: 
пам'ятка для 
ЗМІ; пам'ятка 
про 
процесуальні 
права і 
обов'язки 
громадян в суді; 
правила 
поводження в 
суді; інструктаж 
відвідувачів; 
інформація про 
День відкритих 
дверей для 
учнів шкіл тощо 
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Сприйняття роботи працівників апарату 

1. Покращення 
рівня культури 
спілкування 
працівників 
апарату суду з 
його 
відвідувачами 
 з метою 
підвищення їх 
навичок 
спілкуватися із 
особами з 
особливим 
потребами 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Наказом 
керівника 
апарату за 
судовим 
розпорядником 
закріплено 
обов'язки щодо 
допомоги 
особам з 
особливими 
потребами, 
проведено 
відповідне 
тренінг-
навчання для 
працівників 
суду, 
запроваджено 
маршрутник по 
суду із 
нумерацією 
службових 
кабінетів 

 

 
Недригайлівський районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 4. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти 
та ясності інформації – 2 рекомендації. Прийнято судом 4 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. 
Виконано в повному обсязі 3 рекомендації, виконана частково – 1 рекомендація, не виконана – 1 
рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: встановлено пандус та 
кнопка виклику, призначений відповідальний працівник по роботі з відвідувачами суду, які мають 
особливі потреби, на першому поверсі обладнано кабінет для ознайомлення з документами та 
проведення судових засідань; підвищено рівень інформативності веб-сторінки суду «Зразки заяв»; 
вдосконалено і змістовно наповнено тематичні інформаційні стенди в приміщенні суду; відкрито 
кабінет надання безоплатних правових консультацій - налагоджено прийом відвідувачів адвокатом в 
приміщенні суду, розпочато роботу з місцевими громадським організаціями щодо співпраці в 
контексті доступності та якості судових послуг. 
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Таблиця 10. Форма оцінки виконання рекомендацій Недригайлівським районним 
судом Сумської області 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристи
ка складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомен-
дації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Покращити 
умови доступу 
до суду для 
осіб з 
обмеженими 
можливостями, 
зокрема, 
встановити 
пандус при 
вході в 
приміщення 
суду; 
передбачити 
можливість 
осіб, які 
пересуваються 
на інвалідних 
візках, 
потрапити в 
будівлю суду 
поза 
турнікетом 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
в повному 
обсязі 

Встановлено 
пандус та 
кнопка виклику, 
призначений 
відповідальний 
працівник по 
роботі з 
відвідувачами 
суду, які мають 
особливі 
потреби, на 
першому 
поверсі 
обладнано 
кабінет для 
ознайомлення з 
документами та 
проведення 
судових 
засідань 

 

2. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду. Відкрити 
інформаційний 
центр та 
забезпечити 
багатоканальну 
лінію зв'язку 

Відхилена  Не 
виконана 

 Існує 5 
контактних 
телефонних 
номерів 
суду, яких 
достатньо 
для надання 
інформацій-
них 
консультацій 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
рівень 
інформативності 
веб-сторінки, 
зокрема, 
додати в розділі 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
в повному 
обсязі 

Підвищено 
рівень 
відповідної 
інформативності 
веб-сторінки 
суду 
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«Зразки заяв» 
приклади 
оформлення 
позовних заяв у 
сферах 
найбільшого 
попиту 
звернень 
відвідувачів 
суду (про 
розірвання 
шлюбу, про 
стягнення 
аліментів, про 
розподіл майна) 

 

2. Вдосконалити і 
змістовно 
наповнити 
тематичні 
інформаційні 
стенди, в яких 
розмістити 
необхідну для 
відвідувачів 
суду 
інформацію 
(зразки 
позовних заяв, 
клопотань 
тощо) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
в повному 
обсязі 

Вдосконалено і 
змістовно 
наповнено 
тематичні 
інформаційні 
стенди в 
приміщенні суду 
 

 

Зручність та комфортність 

1. Налагодити 
співпрацю із 
державними 
центрами 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги та 
громадськими 
організаціями, 
які надають таку 
допомогу. В разі 
можливості 
відкрити кабінет 
надання 
безоплатних 
правових 
консультацій 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

Відкрито кабінет 
надання 
безоплатних 
правових 
консультацій - 
налагоджено 
прийом 
відвідувачів 
адвокатом в 
приміщенні 
суду. Розпочато 
роботу з 
місцевими 
громадським 
організаціями 
щодо співпраці 
в контексті 
доступності та 
якості судових 
послуг 
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Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності, 7. 

Для даного суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти 
та ясності інформації – 3 рекомендації. Прийнято судом 6 рекомендацій. Виконано в повному обсязі 3 
рекомендації, в процесі виконання – 3 рекомендації. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: вирішується питання 
отримання нового приміщення для суду; підготовлено звернення в територіальне управління ДСА в 
Сумській області щодо вирішення питання про надання консультацій відвідувачам суду телефоном; 
підвищено рівень інформативності веб-сторінки суду; на сайті суду та на інформаційних стендах в 
приміщенні суду додана інформація щодо існуючих центрів надання правової допомоги; наказом 
керівника апарату суду на судового розпорядника покладено обов'язки щодо надання консультацій 
організаційного характеру для відвідувачів, які звертаються в суд вперше. 

 

Таблиця 11. Форма оцінки виконання рекомендацій Охтирським міськрайонним 
судом Сумської області 

  

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Зручність та комфортність 

1. Збільшити 
кількість 
спеціально 
облаштованих 
місць для 
роботи 
відвідувачів з 
документами, 
заповнення 
необхідних 
форм, 
написання 
заяв, звернень 
тощо. При 
цьому 
забезпечити їх 
зручність 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Вирішується 
питання 
отримання 
нового 
приміщення 
для суду 

Площа 
приміщення 
не дозволяє 
збільшити  
кількість 
спеціально 
об лаштованих 
місць для 
роботи 
відвідувачів з 
документами 
(2 судових 
зали на 11 
суддів) 

 

Доступність суду 

1. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Підготовлено 
відповідне 
звернення в 
територіальне 
управління 
ДСА в 
Сумській обл. 
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2. Зробити 
централізова-
ний вхід в 
приміщення, 
тим самим, 
спростивши 
доступ до 
будівлі та 
зменшуючи 
витрати на 
обслуговування 
двох 
пропускних 
пунктів, 
діяльність яких 
ускладнює 
нормальний 
доступ до 
будівлі суду 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Проблема 
вирішується - 
розглядається 
питання щодо 
отримання 
нового 
приміщення 
для суду 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
рівень 
інформативнос
ті веб-сторінки, 
зокрема, 
додати в 
розділі «Зразки 
заяв» приклади 
оформлення 
позовних заяв у 
сферах 
найбільшого 
попиту 
звернень 
відвідувачів 
суду (про 
розірвання 
шлюбу, про 
стягнення 
аліментів, про 
розподіл 
майна) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Підвищено 
рівень 
відповідної  
інформатив-
ності веб-
сторінки суду 
 

 

2. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад 
державних 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Відповідна 
інформація 
оновлена на 
сайті суду та 
на 
інформацій-
них стендах в 
приміщенні 
суду 
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центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу, 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

3. Розширити 
можливості 
надання 
консультацій 
організаційно-
го характеру 
для 
відвідувачів, 
які звертаються 
в суд вперше 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Наказом 
керівника 
апарату суду 
на судового 
розпорядника 
покладено 
обов'язки 
щодо надання 
консультацій 
організаційно-
го характеру 
для 
відвідувачів, 
які 
звертаються в 
суд вперше 

 

 
Путивльський районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, 54. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти 
та ясності інформації – 3 рекомендації. Прийнято судом 5 рекомендацій. В процесі виконання – 3 
рекомендації, виконано частково – 2 рекомендації. 

Результатами часткового виконання рекомендацій стали: підготовлене звернення на 
територіальне управління ДСА в Сумській області щодо забезпечення мобільним зв'язком канцелярії 
суду, на сайті суду розміщено 2 контактних номери, в пам'ятці відвідувачів суду - 5 телефонних 
номерів суду; проводиться робота з місцевими НГО щодо їх залучення до створення інформаційно-
роздаткових матеріалів, зокрема пам'ятки відвідувачів суду з метою підвищення рівню 
поінформованості учасників судового процесу про діяльність суддів та суду; на сайті суду та на 
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інформаційних стендах в приміщенні суду розміщена інформація щодо існуючих центрів надання 
правової допомоги, підписано договір про співпрацю з державним центром надання безоплатної 
правової допомоги, виділена окрема кімната в приміщені суду для безоплатного консультування 
адвоката; підготовлено пам'ятку для відвідувачів суду з відповідною інформацією, оновлено 
відповідну інформацію на сайті суду, розробляється додатковий стенд з відповідною інформацією; в 
приміщенні суду розташовано додатковий стіл і стільці для роботи відвідувачів з документами, 
заповнення необхідних форм, написання заяв, звернень тощо. 

 

Таблиця 12. Форма оцінки виконання рекомендацій Путивльським районним судом 
Сумської області 

 
№ Зміст 

рекомендацій 
Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Зробити 
більш 
доступними 
консультації 
телефоном 
для 
потенційних 
відвідувачів 
суду 
 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Підготовлене 
звернення на 
територіальне 
управління 
ДСА в 
Сумській 
області щодо 
забезпечення 
мобільним 
зв'язком 
канцелярії 
суду. На сайті 
суду 
розміщено 2 
контактних 
номери, в 
пам'ятці 
відвідувачів 
суду - 5 
телефонних 
номерів суду 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
рівень 
поінформованос-
ті учасників 
судового процесу 
про діяльність 
суддів та суду 
шляхом 
залучення НГО 
до створення 
інформаційно-
роздаткових 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Проводиться 
робота з 
місцевими 
НГО щодо їх 
залучення до 
створення 
інформаційно-
роздаткових 
матеріалів, 
зокрема 
пам'ятки 
відвідувачів 
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матеріалів для 
всіх бажаючих  
 
 
 

суду з метою 
підвищення 
рівню 
поінформова-
ності 
учасників 
судового 
процесу про 
діяльність 
суддів та суду 

2. Підвищити 
інформування 
відвідувачів суду 
щодо існуючих 
центрів надання 
правової 
допомоги 
(наприклад 
державних 
центрів надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу тощо) з 
метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультативної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

На сайті суду 
та на 
інформацій-
них стендах в 
приміщенні 
суду 
розміщена 
інформація 
щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги, 
підписано 
договір про 
співпрацю з 
державним 
центром 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
виділена 
окрема 
кімната в 
приміщені 
суду для 
безоплатного 
консультуван-
ня адвоката 

 

3. Наповнити 
стенди та дошки 
оголошень 
інформацією 
щодо порядку 
сплати судових 
зборів та мита, 
реквізити та 
розміри 
платежів, 
наявності зразків 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана 
частково 

Підготовлено  
пам'ятку для 
відвідувачів 
суду з 
відповідною 
інформацією, 
оновлено 
відповідну 
інформацію на 
сайті суду, 
розробляється 
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документів (заяв, 
клопотань, тощо) 
 

додатковий 
стенд з 
відповідною 
інформацією 

Зручність та комфортність 

1. Збільшити 
кількість 
спеціально 
облаштованих та 
зручних місць 
для роботи 
відвідувачів з 
документами, 
заповнення 
необхідних 
форм, написання 
заяв, звернень 
тощо 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана 
частково 

В приміщенні 
суду 
розташовано 
додатковий 
стіл і стільці 
для роботи 
відвідувачів з 
документами, 
заповнення 
необхідних 
форм, 
написання 
заяв, звернень 
тощо 

 

 
Роменський міськрайонний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться у двох приміщеннях за адресами: Сумська обл.,м. Ромни, вул. Соборна, 12 та 

б-р Шевченка, 14. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 
стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2 рекомендації. 
Прийнято судом 3 рекомендації, в стадії розгляду – 1 рекомендація. Виконана частково – 1 
рекомендація, в процесі виконання – 2 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового виконання рекомендацій стали: в одному з двох приміщень суду 
обладнані пандус та кнопка виклику персоналу; у січні 2016 року підготовлено лист на територіальне 
управління ДСА в Сумській області щодо встановлення на першому поверсі приміщення суду 
спеціально обладнаного платіжного-терміналу. 
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Таблиця 13. Форма оцінки виконання рекомендацій Роменським міськрайонним 
судом Сумської області 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Покращити 
умови доступу 
до суду для 
осіб з 
обмеженими 
можливостями, 
зокрема, 
встановити 
пандус при 
вході в 
приміщення 
суду; 
передбачити 
можливість 
осіб, які 
пересуваються 
на інвалідних 
візках, 
потрапити в 
будівлю суду 
поза 
турнікетом 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана 
частково 

В одному з 2-х 
приміщень суду 
пандус та 
кнопка виклику 
обладнані, в 
іншому – ні. Є 
звернення до 
територіального 
управління ДСА 
в Сумській 
області 
 

 

2. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду 

В стадії 
розгляду 

Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Не 
виконана 

  Є бажання 
з'ясувати, чи 
виконання 
цієї 
рекомендації 
суттєво 
вплине на 
якість роботи 
суду 
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Зручність та комфортність 

1. З метою 
уникнення 
ускладнень 
для 
відвідувачів в 
отриманні 
інформації про 
порядок 
платежів та 
здійснення 
таких платежів 
встановити на 
першому 
поверсі 
приміщення 
суду 
спеціально 
обладнаний 
термінал, що 
буде більш 
комфортним 
для 
відвідувачів та 
зменшить 
навантаження 
безпосередньо 
на апарат 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

В січні 2016 року 
підготовлено 
відповідний 
лист на 
територіальне 
управління ДСА 
в Сумській 
області 
 

 

2. Фізична 
реорганізація 
суду в одне 
приміщення, 
можливо, 
через 
проведення 
капітального 
ремонту в 
більшому з 
приміщень та 
добудови 
необхідної за 
площею, з 
метою 
полегшення 
роботи як 
суду, так і 
покращення 
орієнтування 
відвідувачам 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання, 
може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Підготовлено 
відповідний 
лист на 
територіальне 
управління ДСА 
в Сумській 
області 
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Середино-Будський міськрайонний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалося 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, зручності та 
комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 1 
рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі – 3 рекомендації, в 
процесі виконання – 2 рекомендації. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: встановлена кнопка 
виклику працівника суду, судовий розпорядник забезпечує допомогу особам з функціональними 
обмеженнями у пересуванні та перебуванні у приміщенні суду, розроблено та затверджено алгоритм 
дій для безбар’єрного доступу до суду осіб з функціональними обмеженнями; підготовлено лист на 
ДСА про можливість додаткового фінансування для придбання службового мобільного телефону на 
дві сім-карти; була переглянута структура та наповнення сайту, внесені відповідні зміни для простого 
та доступного користування, підвищений рівень інформативності веб-сторінки суду; головою суду 
прийняте рішення про дооблаштування додаткових місць для роботи з документами; доставлені 
додаткові столи та стільці; наповнені папки із зразками документів; на постійному контролі голови 
суду знаходиться питання дотримання термінів судового розгляду; запроваджене інформування 
через мобільний зв'язок учасників процесу, якщо відбуваються зміни у графіках судових засідань. 

 

Таблиця 14. Форма оцінки виконання рекомендацій Середино-Будським районним 
судом Сумської області 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Вдосконалити 
доступність 
приміщення 
для людей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями, 
розробити 
відповідний 
план дій 
покращення з 
приводу 
відповідного 
питання 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Приміщення 
суду 
розташоване 
на третьому 
поверсі, 
розроблено та 
затверджено 
алгоритм дій 
для 
безбар’єрного 
доступу до 
суду осіб з 
функціональ-
ними 
обмеженнями 
 

Встановлена 
кнопка 
виклику 
працівника 
суду, 
судовий  
Роз поряд-
ник 
забезпечує 
допомогу 
особам з 
функціо-
нальними 
обмежен-
нями у 
пересуванні 
та 
перебуван-
ні у 
приміщенні 
суду 
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2. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання  

В процесі 
виконання 

Підготовлено 
лист на ДСА 
про 
можливість 
додаткового 
фінансування 
для 
придбання 
службового 
мобільного 
телефону на 
дві сім-карти 

 

Повнота та якість інформації 

1. Підвищити 
рівень 
інформативності 
веб-сторінки, 
зокрема 
зробити більш 
доступною 
структуру сайту 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Була 
переглянута 
структура та 
наповнення 
сайту, внесені 
відповідні 
зміни для 
простого та 
доступного 
користування. 
Рівень 
інформативно
сті веб-
сторінки 
підвищений 

 

Зручність та комфортність 

1. Покращити 
якість 
облаштованих 
місць для 
роботи 
відвідувачів з 
документами, 
заповнення 
необхідних 
форм, 
написання 
заяв, звернень 
тощо 
 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному обсязі 

За результатами 
наданих 
рекомендацій 
головою суду 
прийняте 
рішення про 
дооблаштування 
додаткових 
місць для 
роботи з 
документами. 
Доставлені 
додаткові столи 
та стільці. 
Наповнені папки 
із зразками 
документів 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Проаналізувати 
практику 
планування 
судових 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Дане питання 
знаходиться на 
постійному 
контролі голови 
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засідань з 
метою пошуку 
засобів та 
можливостей 
дотримання 
вчасності 
початку 
судових 
засідань, 
зменшення 
випадків 
необґрунто-
ваного 
перенесення 
судових 
слухань 

суду. 
Запроваджене 
інформування 
через мобільний 
зв'язок учасників 
процесу, якщо 
відбуваються 
зміни у графіках 
судових засідань 

 
Сумський районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, дотримання термінів 
судового розгляду – 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. 
Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі – 2 рекомендації, виконана частково – 1 
рекомендація, в процесі виконання – 2 рекомендації. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: підготовлено лист на ТУ 
ДСА про додаткове фінансування на встановлення багатоканальної телефонної лінії та придбання 
службового мобільного телефону; до відома громадян при першому зверненні до суду доводиться 
інформація про центри безкоштовної правової допомоги, також інформація про центри розміщена на 
стендах у приміщенні суду та на сайті суду; відбулася нарада суддів, на якій звернено увагу суддів на 
дотримання процесуальних термінів судового розгляду; із сторонами розгляду справи постійно 
узгоджуються терміни розгляду справ, якщо відбуваються зміни у часі чи даті розгляду - 
повідомляється сторонам; проведено аудит затримки видачі судових рішень, зроблені відповідні 
висновки. 
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Таблиця 15. Форма оцінки виконання рекомендацій Сумським районним судом 
Сумської області 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду. 
Налаштувати 
багатоканальну 
лінію зв'язку 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання   

В процесі 
виконання  

Підготовлено 
лист на ТУ ДСА 
про додаткове 
фінансування на 
встановлення 
багатоканальної 
телефонної лінії 
та придбання 
службового 
мобільного 
телефону 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів суду 
щодо існуючих 
центрів надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу тощо) з 
метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультативної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана  в 
повному 
обсязі 

Інформація 
доводиться до 
відома 
громадян при 
першому 
зверненні до 
суду, також 
інформація про 
центри 
розміщена на 
стендах у 
приміщенні 
суду та на сайті 
суду 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки\ 
перенесення 
судових засідань 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана 
частково 

Відбулася 
нарада суддів, 
на якій 
звернено увагу 
суддів на 
дотримання 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду 
 

Процес 
динамічний, 
залежить від 
багатьох 
факторів, 
але дане 
питання 
знаходиться 
на 
постійному 
контролі 
голови суду 

2. З урахуванням 
складності 
справи, 
закладати запас 
часу, який можна 
буде використати 
для виключення 
затримок початку 
розгляду справи, 
при можливості 
узгоджувати зі 
сторонами час та 
дату судового 
засідання 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Терміни 
розгляду справ 
постійно 
узгоджуються 
із сторонами 
розгляду 
справи, якщо 
відбуваються 
зміни у часі чи 
даті розгляду, 
про це 
повідомляється 
сторонам 

Постійний 
контроль 
голови суду, 
керівника 
апарату суду 
 

Сприйняття роботи  працівників апарату суду 

1. Провести аудит 
процесу видачі 
судових рішень з 
тим, щоб 
установити 
найбільш 
проблемні 
моменти, які 
спричиняють 
порушення 
термінів видачі 
таких документів 
відвідувачам 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання  

Проведено 
аудит затримки 
видачі судових 
рішень, який 
показав що 
майже всі 
випадки 
затримки 
відбулися під 
час передачі 
рішень із однієї 
інстанції в іншу, 
тобто через 
фактичну 
відсутність 
матеріалів у суді 

Питання 
знаходиться 
на 
постійному 
контролі 
керівника 
апарату суду 
 

 

Тростянецький районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою:  Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру, 9. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 
стосувалося 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2 рекомендації, дотримання термінів 
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судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі – 2 
рекомендації, виконана частково – 1 рекомендація, в процесі виконання – 2 рекомендації. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: встановлена кнопка 
виклику при вході в приміщення суду для того, щоб особи, які пересуваються на інвалідних візках, 
мали можливість потрапити в будівлю суду за допомогою охорони суду, наказом керівника апарату 
суду призначено відповідального працівника за роботу з відвідувачами з особливими потребами, на 
першому поверсі суду розташовані кімната для ознайомлень зі справами та два зали судових 
засідань, підготовлено відповідний лист на територіальне управління ДСА в Сумській області щодо 
обладнання приміщення суду пандусом; підготовлено звернення суду до міського Голови з проблеми 
облаштування паркингу; веб-сторінка суду доповнена інтерактивною картою місцезнаходження для 
більш простого орієнтування потенційних відвідувачів суду; оформлено новий (додатковий) стенд в 
приміщенні суду та оновлено сайт з відповідною інформацією; на робочих нарадах за присутності 
голови суду постійно звертається увага та аналізується практика планування судових засідань. 

 
Таблиця 16. Форма оцінки виконання рекомендацій Тростянецьким районним 

судом Сумської області 
  

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Покращити 
умови доступу 
до суду для 
осіб з 
обмеженими 
можливостями, 
зокрема, 
встановити 
дзвінок при 
вході в 
приміщення 
суду; 
передбачити 
можливість 
осіб, які 
пересуваються 
на інвалідних 
візках, 
потрапити в 
будівлю суду 
за допомоги 
охорони суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана 
частково 

Встановлена 
кнопка 
виклику при 
вході в 
приміщення 
суду для того, 
щоб особи, які 
пересуваються 
на інвалідних 
візках, мали 
можливість 
потрапити в 
будівлю суду 
за допомогою 
охорони суду. 
Наказом 
керівника 
апарату суду 
призначено 
відповідаль-
ного 
працівника за 
роботу з 
відвідувачами 
з особливими 
потребами, на 
першому 
поверсі суду 
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розташовані 
кімната для 
ознайомлень 
зі справами та 
два зали 
судових 
засідань. 
Підготовлено 
відповідний 
лист на ТУ ДСА 
в Сумській 
області щодо 
обладнання 
приміщення 
суду пандусом 

2. Покращити 
умови для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Є відповідне 
звернення до 
міського 
Голови з 
проблеми 
облаштування 
паркингу 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Доповнити веб-
сторінку 
інтерактивною 
картою 
місцезнаход-
ження для 
більш простого 
орієнтування 
потенційних 
відвідувачів 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Веб-сторінка 
суду 
доповнена 
інтерактивною 
картою 
місцезнаход-
ження для 
більш 
простого 
орієнтування 
потенційних 
відвідувачів 
суду 

 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Оформлено 
новий 
(додатковий) 
стенд в 
приміщенні 
суду та 
оновлено сайт 
з відповідною 
інформацією 
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організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Проаналізувати 
практику 
планування 
судових 
засідань з 
метою пошуку 
засобів та 
можливостей 
дотримання 
вчасності 
початку 
судових 
засідань, 
зменшення 
випадків 
необґрунтова-
ного 
перенесення 
судових 
слухань 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

На робочих 
нарадах при 
голові суду 
постійно 
звертається 
увага та 
аналізується 
практика 
планування 
судових 
засідань 
 

 

 
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. К.Маркса, 63. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності суду 
стосувалося 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду - 3 рекомендації. Прийнято 
судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі – 2 рекомендації, виконана частково – 1 
рекомендація, в процесі виконання – 2 рекомендації. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: за рішенням голови 
суду судовий розпорядник інформує відвідувачів суду стосовно питань розміщення кабінетів у суді, 
графіку роботи канцелярії; підготовлено відповідний Наказ голови суду щодо графіку роботи 
канцелярії суду, забезпечуючи присутність у ній чергового працівника на момент обідньої перерви; за 
можливості зі сторонами узгоджується час судового розгляду; проведено аудит процесу видачі 
судових рішень, за результатами якого зроблені певні висновки. 
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Таблиця 17. Форма оцінки виконання рекомендацій Шосткинським міськрайонним 
судом Сумської області 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Налагодити 
співпрацю із 
державними 
центрами 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги та 
громадськими 
організаціями, 
які надають 
таку 
допомогу. В 
разі 
можливості 
відкрити 
кабінет 
надання 
безоплатних 
правових 
консультацій 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

За рішенням 
голови суду 
судовий 
розпорядник 
інформує 
відвідувачів 
суду стосовно 
питань 
розміщення 
кабінетів у 
суді, графіку 
роботи 
канцелярії 
 

 

2. Зробити 
гнучкий графік 
роботи 
канцелярії 
суду, 
забезпечуючи 
присутність у 
ній чергового 
працівника на 
момент 
обідньої 
перерви 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Підготовлено 
відповідний 
Наказ голови 
суду 
 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Побудувати 
рекомендації 
щодо 
планування 
графіку 
судових 
засідань 
(зокрема в 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

 Графік 
слухань є у 
кожного 
судді,але є 
об'єктивні 
складнощі 
щодо 
складання 
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частині 
тривалості 
слухань), 
встановити 
контроль за 
дотриманням 
графіку 

спільного 
графіку 

 

2. З урахуванням 
складності 
справи, 
закладати 
запас часу, 
який можна 
буде 
використати 
для 
виключення 
затримок 
початку 
розгляду 
справи, при 
можливості 
узгоджувати зі 
сторонами час 
та дату 
судового 
засідання 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

За можливості 
зі сторонами 
узгоджується 
час та 
тривалість 
судового 
розгляду 

 

3. Провести 
аудит процесу 
видачі 
судових 
рішень з тим, 
щоб 
установити 
найбільш 
проблемні 
моменти, які 
спричиняють 
порушення 
термінів 
видачі таких 
документів 
відвідувачам 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Проведено 
відповідний 
аудит процесу 
видачі 
судових 
рішень 

 

 
Ямпільський районний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, бул. Ювілейний, 8/2. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності суду 
стосувалося 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду - 2 рекомендації, повноти та 
ясності інформації – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі – 3 
рекомендації, в процесі виконання – 2 рекомендації. 



 53 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: на інформаційних 
стендах у приміщенні суду, на сайті суду розміщена інформація про центр надання правової 
допомоги; встановлено пандус; на веб - сторінці суду розміщена інформація про те, як дістатись до 
суду; у разі перенесення слухань учасники судового засідання інформуються про зміни телефоном, 
мешканці сільської місцевості - через працівників сільських рад; на засіданні суддів провели аналіз 
планування судових засідань з метою пошуку засобів та можливостей дотримання вчасності початку 
судових засідань. 
 

Таблиця 18. Форма оцінки виконання рекомендацій Ямпільським районним судом 
Сумської області 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Інформація 
про центр 
розміщена на 
інформаційних 
стендах у 
приміщенні 
суду, на сайті 
суду 
 

Заплановано 
виділення 
приміщення 
для надання 
безоплатної 
правової 
допомоги 
працівником 
центру у 
приміщенні 
суду 
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Доступність суду 

1. Покращення 
умов доступу 
для людей з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями, 
зокрема 
встановлення 
більш зручних 
пандусів 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Пандус 
встановлено 
 

Додаткові 
кошти 
надійшли 
від ДСА 
 

2. Зазначення 
інформації на 
веб - сторінці 
суду про те, як 
дістатись до 
суду, зокрема 
через заміну 
статичного 
зображення 
інтерактивною 
мапою з 
відображенням 
місцезнаход-
ження будівлі 
суду на сайті, у 
відповідному 
розділі, 
зокрема – на 
головній 
сторінці 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Зазначена 
інформація 
розміщена на 
сайті суду 
 

Не 
потребувало 
додаткових 
ресурсів, 
перефор-
матували 
сайт для 
більшої 
зручності 
звичайних 
користувачів 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Налагодити 
інформування 
учасників 
судового 
засідання про 
те, що 
засідання не 
відбудеться 
через 
телефонний 
зв'язок та 
інтернет-
ресурси, 
включаючи 
інші 
альтернативні 
комунікації, за 
наявності такої 
можливості 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Учасники 
судового 
засідання 
інформуються 
про зміни 
телефоном, 
також 
мешканці 
сільської 
місцевості -
через 
працівників 
сільських рад 
 

Посилений 
контроль 
керівника 
апарату суду 
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2. Проаналізувати 
практику 
планування 
судових 
засідань з 
метою пошуку 
засобів та 
можливостей 
дотримання 
вчасності 
початку 
судових 
засідань, 
зменшення 
випадків 
необґрунтова-
ного 
перенесення 
судових 
слухань 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Провели 
аналіз на 
засіданні 
суддів 
 

Питання 
знаходиться 
на 
постійному 
контролі 
голови суду 
 

  
Зарічний районний суд м. Суми 
 
Суд знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них дотримання термінів 
судового розгляду стосувалося 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2 рекомендації, 
сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнято судом 4 рекомендації, 
відхилена – 1 рекомендація. Виконано в повному обсязі – 3 рекомендації, в процесі виконання – 1 
рекомендація, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: постійно систематично 
проводиться аналіз дотримання процесуальних строків судового розгляду з метою виправлення 
помилок та недопущення ситуацій щодо необґрунтованих відкладень та переносів судових засідань; 
постійно і обов'язково в роботі суду враховуються побажання сторін (особливо з інших населених 
пунктів) щодо призначення слухання справи; відбулась оперативна нарада щодо виконання 
забезпечення інформування учасників судового засідання про те, що засідання не відбудеться через 
телефонний зв'язок та інтернет-ресурси, включаючи інші альтернативні комунікації, за наявності такої 
можливості; постійно і системно виконується аудит процесу видачі судових рішень, у зв'язку з 
необхідністю підвищення обізнаності користувачів судових послуг,підготовлено пам'ятку про терміни 
судового розгляду, надіслано рекомендацію пошті щодо своєчасних дій відповідно до інструкцій по 
врученню повісток тощо. 
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Таблиця 19. Форма оцінки виконання рекомендацій Зарічним районним судом м. 
Суми 
 
№ Зміст 

рекомендацій 
Стан 
прийняття 
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового чи 
повного 
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
процесуальних 
строків 
судового 
розгляду з 
метою 
виправлення 
помилок та 
недопущення 
ситуацій щодо 
необґрунтова-
них відкладень 
та переносів 
судових 
засідань 
 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Аналіз 
дотримання 
процесуаль-
них строків 
судового 
розгляду з 
метою 
виправлення 
помилок та 
недопущення 
ситуацій щодо 
необґрунтова-
них 
відкладень та 
переносів 
судових 
засідань 
проводиться 
постійно 
систематично  

Існує  
проблема 
некомплекту 
суддів (14  
суддів в штаті, 
з них  
працюють - 10) та, 
відповідно,  
велике 
навантаження 
суддів 

2. Переглянути 
графіки 
слухань, 
зробити їх 
більш 
оптимальними 
з максимально 
можливим 
врахуванням 
побажань 
сторін 
(особливо з 
інших 
населених 
пунктів) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Об'єктивно ці 
фактори 
враховуються 
постійно і 
обов'язково в 
роботі суду 
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Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
рівень 
поінформова-
ності учасників 
судового 
процесу про 
діяльність 
суддів та суду, 
розмістивши у 
приміщенні 
суду 
інформаційні 
стенди для тих, 
хто 
необізнаний із 
специфікою 
роботи суду 

Відхилена  Не виконана  Є повний 
спектр 
інформацій-
них 
матеріалів, 
стендів, 
схем тощо, 
розміщених 
в 
приміщенні 
суду 

 

2. Налагодити 
інформування 
учасників 
судового 
засідання про 
те, що 
засідання не 
відбудеться 
через 
телефонний 
зв'язок та 
інтернет-
ресурси, 
включаючи 
інші 
альтернативні 
комунікації, за 
наявності такої 
можливості 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Відбулась 
оперативна 
нарада щодо 
виконання 
забезпечення 
інформування 
учасників 
судового 
засідання про 
те, що 
засідання не 
відбудеться 
через 
телефонний 
зв'язок та 
інтернет-
ресурси, 
включаючи 
інші 
альтернативні 
комунікації, за 
наявності такої 
можливості 
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Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести аудит 
процесу видачі 
судових рішень 
з тим, щоб 
установити 
найбільш 
проблемні 
моменти, які 
спричиняють 
порушення 
термінів видачі 
таких 
документів 
відвідувачам 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному обсязі 

Виконується 
постійно і 
системно,у 
зв'язку з 
необхідністю 
підвищення 
обізнаності 
користувачів 
судових 
послуг,підготов-
лено пам'ятку 
про терміни 
судового 
розгляду. 
Надіслано 
рекомендацію 
пошті щодо 
своєчасних дій 
відповідно до 
інструкцій по 
врученню 
повісток тощо 

 

 
Ковпаківський районний суд м. Суми 
 
Суд знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності суду 
стосувалося 3 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, 
дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. 
Виконано в повному обсязі – 4 рекомендації, в процесі виконання – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: на інформаційних 
стендах та на сайті суду оновлена інформація про центри надання правової допомоги; оновлено сайт 
суду, запроваджено сторінку з інтерактивною картою; підготовлено лист на ТУ ДСА у Сумській області 
про виділення коштів на службовий мобільний телефон для покращення комунікацій з судом; 
проведено навчання з працівниками апарату суду щодо особливостей спілкування та надання 
судових послуг особам з функціональними обмеженнями; на постійному контролі голови суду 
знаходиться питання щодо планування графіку судових засідань. 
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Таблиця 20. Форма оцінки виконання рекомендацій Ковпаківським районним 
судом м. Суми 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового чи 
повного 
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу, 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Інформація 
про центри 
надання 
правової 
допомоги 
оновлена на 
інформацій-
них стендах та 
на сайті суду 

Після 
отримання 
рекоменда-
цій 
громадської 
організації 
відповідна 
інформація 
була 
оновлена на 
інформаційн
их стендах 
суду та на 
сайті суду 
 

2. Покращити 
рівень 
інформативнос
ті веб - сторінки 
суду, зокрема 
із зазначення 
інформації про 
те, як дістатись 
до суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Оновлено сайт 
суду, 
запроваджено 
сторінку з 
інтерактивною 
картою 
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3. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду. Відкрити 
інформаційний 
центр та 
забезпечити 
багатоканальну 
лінію зв'язку 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Підготовлено 
лист на ТУ ДСА 
про виділення 
коштів на 
службовий 
мобільний 
телефон для 
покращення 
комунікацій з 
судом 

Рекоменда-
ції 
громадської 
організації 
стали 
приводом 
для 
написання 
листа 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
навчання для 
працівників 
апарату суду 
щодо 
спілкування та 
надання 
судових послуг 
особам із 
особливими 
потребами 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

16.03.2016 
року 
проведено 
навчання з 
працівниками 
апарату суду 
щодо 
особливостей 
спілкування та 
надання 
судових 
послуг особам 
з функціональ-
ними 
обмеженнями 

Розглянуте 
питання 
знаходиться 
на 
постійному 
контролі 
керівника 
апарату суду 
 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Проаналізувати 
практику 
планування 
судових засідань 
з метою пошуку 
засобів та 
можливостей 
дотримання 
вчасності початку 
судових засідань, 
зменшення 
випадків 
необґрунтовано-
го перенесення 
судових слухань 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Дане питання 
знаходиться 
на постійному 
контролі 
голови суду 
 

Після 
отримання 
рекоменда-
цій 
громадської 
організації 
відбулася 
нарада при 
голові суду, 
на якій була 
розглянута 
рекоменда-
ція, 
наголошено 
на 
необхіднос-
ті вчасного 
початку 
судових 
засідань, 
зменшення 
випадків 
необґрунто-



 61 

ваного 
перенесення 
судових 
слухань. 
Дане 
питання 
перебуває 
на 
постійному 
контролі 
голови суду 

 
Апеляційний суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. 

Для даного суду було розроблено та надано 8 рекомендацій. Із них доступності суду 
стосувалося 4 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, дотримання термінів 
судового розгляду – 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, 
сприйняття роботи судді – 1 рекомендація. Прийнято судом 8 рекомендацій. Виконано в повному 
обсязі – 7 рекомендації, в процесі виконання – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: визначений судовий 
розпорядник, який здійснює повний супровід осіб з функціональними обмеженнями в приміщенні 
суду: зустрічає на вході до суду, супроводжує до зали засідання, допомагаючи при необхідності; за 
рішенням голови суду судовий розпорядник інформує відвідувачів суду стосовно питань, розміщення 
кабінетів у суді, графіку роботи канцелярії; за необхідності за розпорядженням голови суду, 
автотранспорт можна розміщувати у дворі суду; вивчається можливість зміни умов праці одного 
працівника канцелярії на предмет перенесення графіку обідньої перерви на годину пізніше; на сайті 
суду та інформаційному куточку поновлено інформацію про роботу центрів безоплатної правової 
допомоги; про перенесення судових засідань громадяни інформуються застосовуються телефонні 
дзвінки та СМС повідомлення; покращилась підготовка суддів до судового процесу. 
 

Таблиця 21. Форма оцінки виконання рекомендацій Апеляційним судом Сумської 
області 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Підвищити 
доступність 
суду шляхом 
облаштування 
пандусу, 
збільшення 
місць на 
парковці 
 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана в 
повному 
обсязі 

За рішенням 
голови суду 
визначений 
судовий 
розпорядник, 
який здійснює 
повний супровід 
осіб з 
функціональни-
ми 

Розширити 
парковку 
автомобіль-
ного 
транспорту 
немає 
можливості, 
але за 
необхідності 
за розпоряд-
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обмеженнями в 
приміщенні 
суду. Зустрічає 
на вході до суду, 
супроводжує до 
зали засідання, 
допомагаючи 
при 
необхідності. 
Якщо учасником 
процесу є 
людина з 
функціональни-
ми 
обмеженнями, 
такі слухання 
відбуваються у 
залах засідання 
виключно на 
першому 
поверсі 

женням 
голови суду, 
автотранс-
порт можна 
розміщувати 
у дворі суду 

 

2. Зробити 
гнучкий графік 
роботи 
канцелярії 
суду, 
забезпечуючи 
присутність у 
ній чергового 
працівника на 
момент 
обідньої 
перерви 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Вивчається 
можливість 
зміни умов 
праці одного 
працівника 
канцелярії на 
предмет 
перенесення 
графіку обідньої 
перерви на 
годину пізніше 
 

Разом з цим 
специфіка 
роботи суду 
не 
передбачає 
перебування 
під час 
обідньої 
перерви в 
суді 
сторонніх 
осіб. 
Стосовно 
видачі 
судових 
рішень 
працівники 
канцелярії 
завжди ідуть 
назустріч 
сторонам 
процесу, не 
затримуючи 
видачу 
рішень 
посилаю-
чись на 
обідню 
перерву. 
Дане 
питання 
знаходиться 
на 
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постійному 
контролі 
керівника 
апарату 

3. Відкрити 
інформаційний 
центр та 
забезпечити 
багатоканальну 
лінію зв'язку 
 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

В процесі 
виконання 

Інформація 
розміщена на 
інформаційних 
куточках, на 
сайті суду 
 

Стосовно 
багатоока-
нальної лінії 
-тимчасово 
призупине-
на закупка 
основних 
засобів для 
суду, але за 
дорученням 
голови суду 
розглядаєть
ся питання 
можливості 
придбання 
мобільного 
телефону 
для 
покращення 
комунікації з 
судом 

4. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад. 
державних 
центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу, 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

На сайті суду, та 
інформаційному 
куточку 
поновлено 
інформацію про 
роботу центрів 
безоплатної 
правової 
допомоги 
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інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення  

Повнота та ясність інформації 

1. Організувати 
роботу 
довідкового 
бюро суду з 
метою надання 
консультацій 
відвідувачам 
суду з приводу 
загальних 
питань 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

За рішенням 
голови суду 
судовий 
розпорядник 
інформує 
відвідувачів 
суду стосовно 
питань 
розміщення 
кабінетів у суді, 
графіку роботи 
канцелярії 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Завчасно 
інформувати 
громадян про 
перенесення 
судових 
засідань 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Крім 
стандартної 
процедури 
письмового 
повідомлення 
застосовуються 
телефонні 
дзвінки та СМС 
повідомлення 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
навчання для 
працівників 
апарату суду 
щодо 
спілкування та 
надання 
судових 
послуг особам 
із особливими 
потребами 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Визначено 
судового 
розпорядника, 
який повністю 
відповідає за 
супровід осіб з 
функціональни-
ми 
обмеженнями 
 

Керівником 
апарату 
проведено 
наради з 
працівника-
ми апарату 
суду з 
питань щодо 
спілкування 
та надання 
послуг 
особам із 
особливими 
потребами 
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Сприйняття роботи суддів 

1. Підвищити 
підготовку 
суддів до 
слухання 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Покращилась 
підготовка 
суддів до 
судового 
процесу 
 

Дане 
питання 
знаходиться 
на 
постійному 
контролі 
голови суду. 
Не рідше 
одного разу 
на тиждень 
відбувають-
ся наради 
при голові 
суду. 
Покращення 
підготовки 
суддів до 
судового 
процесу -
одне із 
питань цих 
нарад 

 
Господарський суд Сумської області 
 
Суд знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т ім. Т. Шевченка, 18/1. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності суду 
стосувалося 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2 рекомендації, зручності та 
комфортності перебування у суді – 1 рекомендація. Прийнято судом 4 рекомендації, відхилена – 1 
рекомендація. Виконано в повному обсязі – 2 рекомендації, виконана частково – 1 рекомендація, в 
процесі виконання – 1 рекомендація, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: на постійному контролі 
голови суду та керівника апарату суду знаходиться питання щодо особливостей спілкування з 
учасниками судового процесу; функціонує лінія на 2 канали зв’язку, вирішується питання придбання 
мобільного телефону для покращення комунікації з судом; у достатній кількості розміщені 
інформаційні стенди; у повному обсязі облаштовані місця для роботи відвідувачів суду. 
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Таблиця 22. Форма оцінки виконання рекомендацій Господарським судом Сумської 
області 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового чи 
повного 
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Звернути увагу 
працівників 
апарату суду на 
особливості 
спілкування із 
учасниками 
судового 
розгляду та 
відвідувачами 
суду, 
передбачивши 
критерій 
максимально 
оптимального 
сприйняття 
інформації 
відвідувачами 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Питання 
спілкування з 
учасниками 
судового 
процесу 
знаходиться 
на постійному 
контролі 
голови суду та 
керівника 
апарату суду. 
Не рідше 
одного разу на 
тиждень 
проводяться 
наради на 
рівні голови 
суду 

 

2. Зробити більш 
доступними 
консультації 
телефоном для 
потенційних 
відвідувачів 
суду. 
Налаштувати 
багатоканальну 
лінію зв'язку 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконано 
частково 

Функціонує 
лінія на 2 
канали 
зв’язку. 
Вирішується 
питання 
придбання 
мобільного 
телефону для 
покращення 
комунікації з 
судом 

Підготовле-
но лист на 
ТУ ДСА в 
Сумській 
області 
щодо 
забезпечен-
ня 
мобільним 
телефоном 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
інформування 
відвідувачів 
суду щодо 
існуючих 
центрів 
надання 
правової 
допомоги 
(наприклад, 
державних 

Відхилена   Не виконана  Дана 
рекоменда-
ція не є 
актуальною. 
Суб’єкти- 
сторони 
процесу не є 
користува-
чами 
безоплатної 
допомоги 
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центрів 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги, 
громадських 
організацій, які 
надають 
безоплатну 
правову 
допомогу 
тощо) з метою 
встановлення 
більш 
злагодженої 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення  

 

2. Підвищити 
рівень 
поінформова-
ності учасників 
судового 
процесу про 
діяльність 
суддів та суду, 
розмістивши у 
приміщенні 
суду 
інформаційні 
стенди для тих, 
хто 
необізнаний із 
специфікою 
роботи суду 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Інформаційні 
стенди 
розміщені у 
достатній 
кількості. 
Інформація 
також 
розміщена на 
сайті суду. 
Список 
судових 
засідань 
розміщуються 
на дверях  
залів засідань 

 

Зручність та комфортність перебування у суді 

1. Збільшити 
кількість 
спеціально 
облаштованих та 
зручних місць 
для відвідувачів: 
очікування, 
роботи з 
документами, 
заповнення 
необхідних 
форм, написання 
заяв/звернень 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Місць для 
роботи 
відвідувачів 
суду у 
повному 
обсязі 
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Сумський окружний адміністративний суд 
 
Суд знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 159. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них повноти та ясності 
інформації стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1 
рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 2 рекомендації. Прийнято судом 5 
рекомендацій. Виконано в повному обсязі – 4 рекомендації, в процесі виконання – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стали: графік роботи суду, в 
тому числі канцелярії, дозволяє відвідувачам вчасно отримувати всю необхідну інформацію на 
запити; кожен працівник суду ставиться до всіх відвідувачів ввічливо та з повагою; щороку 
затверджується та виконується план навчань працівників апарату суду із питань спілкування 
працівників апарату суду з відвідувачами; консультант суду та працівники суду постійно здійснюють 
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед всіх відвідувачів суду; підвищено рівень інформування 
громади про роботу суду, зокрема, постійно оновлюється інформація на сайті суду; на першому 
поверсі суду розміщений інформаційний стенд, на якому відображена вся інформація стосовно 
діяльності суду. 
 

Таблиця 23. Форма оцінки виконання рекомендацій Сумським окружним 
адміністративним судом  

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характеристика 
складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Звернути увагу 
працівників 
апарату суду 
на особливості 
спілкування із 
учасниками 
судового 
розгляду та 
відвідувачами 
суду, 
передбачивши 
критерій 
максимально 
оптимального 
сприйняття 
інформації 
відвідувачами 
суду 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Суд є 
доступним 
для 
відвідувачів. 
Графік роботи 
суду, в тому 
числі 
канцелярії, 
дозволяє 
відвідувачам 
вчасно 
отримувати 
всю необхідну 
інформацію на 
запити. Кожен 
працівник 
суду ставиться 
до всіх 
відвідувачів 
ввічливо та з 
повагою 
 

Щороку 
затверджу-
ється та 
виконується 
план 
навчань 
працівників 
апарату суду 
із 
зазначених 
питань. 
Проводяться 
збори суддів 
та 
працівників 
апарату 
судів на яких 
також 
розгядають-
ся зазначені 
питання та 
знаходяться 
на 
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постійному 
контролі 
голови суду 
та керівника 
апарату суду 

2. Обговорити з 
працівниками 
суду 
необхідність 
концентрації 
додаткової 
уваги на осіб, 
що вперше 
звернулися до 
суду 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Консультант 
суду та 
працівники 
суду постійно 
здійснюють 
інформаційно-
роз’яснюваль-
ну роботу 
серед всіх 
відвідувачів 
суду 
 

В суді не 
можливо 
виявити 
осіб, які 
вперше 
звернулися 
до суду, 
тому на 
нараді суду 
було 
наголошено 
працівникам 
апарату на 
необхідності 
приділяти 
увагу всім 
відвідува-
чам суду 

Зручність та комфортність 

1. Покращити 
внутрішню 
інфраструктуру, 
зокрема, 
встановити у 
приміщення 
суду платіжний 
термінал для 
сплати 
судового збору 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

 За 
специфікою 
роботи суду 
майже 88% 
платежів 
здійснюєть-
ся у формі 
безготівко-
вого 
розрахунку. 
У 
встановлені 
терміналу 
немає 
нагальної 
необхідності
. Але 
надіслані 
листи на ТУ 
ДСА про 
можливість 
розгляду 
зазначеного 
питання 
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Повнота та якість інформації 

1. Підвищити 
рівень 
інформування 
громади про 
роботу суду, 
зокрема через 
висвітлення на 
сайті суду 
справ, що 
можуть мати 
суспільний 
резонанс 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Рівень 
інформування 
громади про 
роботу суду 
підвищено, 
зокрема, 
постійно 
оновлюється 
інформація на 
сайті суду 
 

Суддя спікер 
та особа, 
відповідаль
на за зв’язки 
з 
громадськіс-
тю та ЗМІ 
якісно 
виконують 
свої 
посадові 
обов’язки 

2. Покращити 
рівень 
поінформова-
ності учасників 
судового 
процесу про 
діяльність 
суддів та суду, 
розмістивши у 
приміщенні 
суду 
інформаційні 
стенди для тих, 
хто 
необізнаний із 
специфікою 
роботи суду 
 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі  

На першому 
поверсі суду 
розміщений 
інформацій-
ний стенд, на 
якому 
відображена 
вся 
інформація 
стосовно 
діяльності 
суду. Доступ 
до монітору є 
абсолютно 
вільним, і всі 
відвідувачі 
можуть 
отримати 
необхідну 
інформацію 
 

Інформацій-
ний монітор 
функціону-
вав у 
приміщенні і 
до 
проведення 
дослідження 
за 
методикою 
кгз. Питанню 
інформу-
вання 
відвідувачів 
суду 
приділяється 
надзвичай-
но велика 
увага зі 
сторони 
голови суду 
та керівника 
апарату суду 
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ІІІ. Узагальнюючі висновки по впровадженню рекомендацій у судах Сумської 

області 

Загалом 23 судам Харківської області було надано 119 рекомендацій. 

Усі надані рекомендації групувалися по вимірах оцінки якості роботи суду. Було визначено 

шість основних вимірів якості роботи суду, які, в свою чергу, складаються з індикаторів (показників). 

Рис. 1. Виміри, до яких відносяться рекомендації 

1,90%

6,80%

14,40%

27,10%

16,10%

33,10%

0,00

%

5,00

%

10,0

0%

15,0

0%

20,0

0%

25,0

0%

30,0

0%

35,0

0%

сприйняття роботи суддів

сприйняття роботи працівників

апарату суду

дотримання термінів судового

розгляду

повнота та ясність інформації

зручність та комфортність

перебування у суді
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Як видно із вищенаведеного рисунку, найбільша кількість рекомендацій була надана за 

виміром «Доступність суду», який складається з таких індикаторів (показників): 

 Чи легко було знайти будівлю суду? 

 Чи зручно діставатися до будівлі суду громадським транспортом? 

 Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо паркувальних місць) біля будівлі суду? 

 Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони? 

 Чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення 

суду і користуватися послугами суду? 

 Чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати потрібну інформацію телефоном? 

 Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи 

у суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

 Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі 

необхідності? 

Отже, саме ці показники, за результатами опитування у судах Сумської області у 2015 році, 

отримали у судах найнижчі показники. Тому потребували рекомендацій з покращення та 

вдосконалення. 

Найменша кількість рекомендацій була надана за виміром «Сприйняття роботи судді». 
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Усі надані судам рекомендації групувалися за: 

1. Станом прийняття рекомендації судом 

2. Характеристикою складності рекомендацій 

3. Станом виконання рекомендацій 

Стан прийняття рекомендації судом є якісним індикатором, що відображає статус, у якому 

перебуває дана рекомендація на даний період часу. Суди мали можливість відхилити або прийняти 

рекомендації, а також не розглянути чи повідомити, що рекомендація перебуває в стадії розгляду. 

Із усіх наданих досліджуваним судам рекомендацій прийнятими судами є 92,4%, відхиленими 

– 5,1%, знаходяться в процесі розгляду – 2,5%. 

Рис. 2. Стан сприйняття судами рекомендацій 
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Відхилений невеликий відсоток рекомендацій. Основними причинами відхилення стали – 

неактуальність рекомендації або її недоцільність. Наприклад: 

- Покращити умови паркування автомобілів відвідувачів суду – відхилена, тому що «навколо 

суду достатньо місця для паркування автомобілів». 

Щодо оцінки складності виконання рекомендацій, її здійснюють і надають представники 

суду, які самостійно визначають їх такими, що: можуть бути виконані без додаткових ресурсів; 

потребують додаткових ресурсів для виконання; рекомендація може бути виконана за певних 

умов. 

За характеристикою складності виконання рекомендацій, які були надані, самими судами 

оцінювались як такі, що можуть бути виконані без додаткових ресурсів 62,8%, потребують додаткових 

ресурсів для виконання – 21,2%, можуть бути виконані за певних умов – 15,9%. 
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Рис. 3. Складність виконання рекомендацій 
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В основному, без додаткових ресурсів можуть бути виконані рекомендації, імплементація 

яких залежить від суду. Наприклад, 

- Покращити інформативність сайту через відображення на головній сторінці сайту суду 

графіку роботи канцелярії; 

- Збільшити кількість спеціально облаштованих та зручних місць для відвідувачів: очікування, 

роботи з документами, заповнення необхідних форм, написання заяв/звернень; 

- Провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового розгляду та причин 

затримки/перенесення судових засідань; 

- Звернути увагу працівників апарату суду на особливості спілкування з учасниками судового 

розгляду та відвідувачами суду, передбачивши критерій максимально оптимального сприйняття 

інформації відвідувачами суду. 

До рекомендацій, які можуть бути виконані за певних умов, належать ті, успішне 

впровадження яких залежить не лише від самого суду, а й від певних обставин, матеріально-

технічного стану, прийняття рішення іншими державними органами чи приватними установами та ін. 

Наприклад,  

рекомендація «Підвищити доступність суду шляхом збільшення місць на парковці» 

повністю не виконана, тому що «розширити парковку автомобільного транспорту немає 

можливості, але за необхідності за розпорядженням голови суду, автотранспорт можна 

розміщувати у дворі суду» (Апеляційний суд Сумської області); 

рекомендація «Провести аналіз дотримання процесуальних строків судового розгляду з 

метою виправлення помилок та недопущення ситуацій щодо необґрунтованих відкладень та 

переносів судових засідань» може бути виконана за умови доукомплектації штату суддів: «існує 

проблема некомплекту суддів (14 суддів в штаті, з них працюють - 10) та, відповідно, велике 

навантаження суддів» (Зарічний районний суд м. Суми). 

Рекомендації, що потребують додаткових ресурсів для виконання, пов’язані, в основному з 

матеріально-технічною допомогою, яку судам може надати Державна судова адміністрація України 

(ТУ ДСА України). Це рекомендації, що стосуються покращення доступу людей з обмеженими 

можливостями до приміщення суду (встановлення пандусів), встановлення платіжного терміналу 

тощо. 
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Показник стану виконання рекомендацій є якісним. Оцінка виконання/невиконання 

рекомендацій проводилась експертами проекту за консультаціями із представниками судів. У 

Сумській області в процесі виконання перебувають 30,4% рекомендацій, виконані частково - 10,7%, 

виконані в повному обсязі – 57,1%, не виконані – 21,8%. 

Рис. 4. Стан виконання рекомендацій 
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Загальна оцінка виконання судами наданих рекомендацій показала, що виконані в повному 

обсязі ті рекомендації, які можуть впровадити самі суди без сторонньої допомоги, та ті, що отримали  

ресурсну підтримку від органів судової влади, не виконані – ті, які відхилені судом або для виконання 

потребують наявності певних умов або додаткових ресурсів . 

Приклади рекомендацій, які були виконані деякими судами в повному обсязі та результати 

виконання: 

- Покращення умов доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема 

встановлення більш зручних пандусів – результат: пандус встановлено, додаткові кошти надійшли 

від ДСА. 

- Підвищити інформування відвідувачів суду щодо існуючих центрів надання правової 

допомоги (наприклад державних центрів надання безоплатної правової допомоги, громадських 

організацій, які надають безоплатну правову допомогу тощо) з метою встановлення більш 

злагодженої консультативної, інформаційної роботи з незахищеними верствами населення – 

результат: на сайті суду та інформаційному стенді є інформацію про роботу центрів безоплатної 

правової допомоги; 

- Завчасно інформувати громадян про перенесення судових засідань – результат: крім 

стандартної процедури письмового повідомлення застосовуються телефонні дзвінки та СМС 

повідомлення. 
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Висновки та рекомендації 

1. Найбільше рекомендацій досліджуваним судам Сумської області було надано по виміру 

«Доступність суду». В основному, вони стосувались покращення умов доступу до суду людей з 

обмеженими можливостями (встановлення пандусів, кнопок виклику персоналу), облаштування 

парковки для автомобілів відвідувачів суду, встановлення багатоканальної лінії зв’язку у судах. 

Другими за значущістю були рекомендації за виміром «Повнота та ясність інформації» (зручність 

розташування інформаційних стендів, їх наповнення необхідною для відвідувачів інформацією, 

інформативність веб-сторінки суду на сайті судової влади України тощо). 

2. Усього судами було прийнято 92,4% рекомендацій, запропонованих громадською 

організацією, в стадії розгляду – 2,5%, відхилено – 5,1%. Основними причинами відхилення стали – 

неактуальність рекомендації або її недоцільність. 

3. Було виявлено, що за рівнем складності виконання більшість рекомендацій не мали суттєвих 

перешкод з їх впровадження. Без додаткових ресурсів можуть бути виконані 62,8% рекомендацій, які 

суди здатні реалізувати самостійно - із вимірів «Повнота та ясність інформації», «Дотримання термінів 

судового розгляду», «Сприйняття роботи судді», «Сприйняття роботи працівників апарату суду». 

4. Додаткових ресурсів для виконання потребують 21,2% рекомендацій. Найчастіше вони 

стосувалися встановлення пандусів та кнопок виклику персоналу, організації лінії багатоканального 

телефонного зв’язку, встановлення у приміщенні суду платіжних терміналів та ін. 

5. Загалом по області виконано в повному обсязі 57,1% із усіх наданих рекомендацій, виконано 

частково – 10,7%, в процесі виконання – 30,4%, не виконаними є понад 20%. 

 
Результати моніторингу дозволяють сформулювати наступні рекомендації судам щодо більш 

ефективної імплементації результатів опитувань за методологією КГЗ: 
1. Запропонувати судам практику планування та моніторингу заходів за результатами 

опитувань за методологією КГЗ. 
2. При плануванні реалізації рекомендацій враховувати їх доцільність, ступінь складності, 

зазначати адресата (адресатів), на яких буде покладено виконання рекомендацій, розраховувати 
орієнтовні терміни виконання. 

3. Проводити оцінку ефективності та реалістичності заходів по виконанню рекомендацій. 
Наприклад, перевіряти ефективність застосування встановлених у судах пандусів, кнопок виклику 
персоналу тощо. 

4. Вивчати та оцінювати усі можливі варіанти реалізації запланованих заходів. Наприклад, 
дослідити такі можливості волонтерської допомоги у наданні безкоштовних консультацій 
відвідувачам суду: виробнича практика студентів юридичних факультетів, безоплатні консультації 
юридичних клінік, правозахисних громадських організацій та ін. 

5. Періодично проводити уточнення ситуації з імплементації рекомендацій, вносити зміни в 
заплановані заходи та графіки їх виконання. 

6. Забезпечити інформування громадськості щодо заходів, які вживаються судом на 
виконання рекомендацій. 

7. Ініціювати вивчення судами досвіду інших судів у застосуванні заходів за результатами 
опитувань за методологією КГЗ. 
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ПРОЕКТ АГЕНТСТВА США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID) «СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ» 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 

2011 року. Мета Проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової 

реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із 

діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на 

досягненнях попереднього Проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по 

вересень 2011 року в рамках Угоди про співробітництво між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів. У 

вересні 2013 року Проект USAID «Справедливе правосуддя» було продовжено на три роки (з 1 жовтня 2013 

року по 30 вересня 2016 року).18 грудня 2014 року USAID розширило сферу діяльності проекту, додавши низку 

завдань на підтримку процесу впровадження законів  України «Про відновлення довіри до судової влади» і 

«Про очищення влади», які передбачають перевірку  та усунення з посад деяких суддів.  

Наша місія: сприяти демократичному та економічному розвитку України, надаючи допомогу в становленні 

справедливої, незалежної та прозорої судової системи. 

Наше бачення: ми працюємо заради утвердження в Україні незалежної судової влади на чолі з ефективними 

лідерами, якій довіряє українське суспільство. 

Завданнями проекту є сприяння: 

 гармонізації національної нормативно-правової бази по впровадженню судової реформи з 
європейськими та міжнародними стандартів у сфері підзвітності та незалежності судової влади; 

 підвищенню рівня прозорості та підзвітності в діяльності ключових судових установ; 

 вдосконаленню професіоналізму та ефективності в діяльності судової системи України; 

 посиленню ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу та підтримці судової реформи; 

 впровадженню  положень Закону «Про очищення влади». 

Партнери проекту: 

Адміністрація Президента України 

Верховна Рада України 

Верховний Суд України 

Вища рада юстиції 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

Вищий адміністративний суд України 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Вищий господарський суд України 

Державна судова адміністрація України 

Міністерство освіти і науки України 
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Міністерство юстиції України 

Національна школа суддів України 

Рада суддів України 

Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції 

Проект активно співпрацює з неурядовими організаціями, вищими навчальними закладами, засобами масової 
інформації та іншими організаціями. 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

Вдосконалення нормативно-правової бази функціонування судової системи України 

 Забезпечення експертного супроводу в процесі перегляду з метою вдосконалення законів України 
«Про судоустрій і статус суддів», «Про вищу раду юстиції» та у проведенні конституційної реформи; 

 Допомога партнерам у виробленні й ухваленні якісних законодавчих змін, сприятливих для 
реформування та модернізації судівництва; 

 Залучення національних та іноземних експертів до неупередженого аналізу законодавчих ініціатив на 
предмет оцінки їх відповідності міжнародним і європейським стандартам щодо незалежності судової 
влади, реформування адвокатури та юридичної освіти; 

 Сприяння у налагодженні суспільного діалогу через підтримку, організацію та проведення публічних 
заходів з широким залученням представників громадськості, медіа та експертного середовища до 
обговорення питань судово-правової реформи.  

 

Добір суддів, етикa та дисциплінарнa відповідальність суддів 

 Сприяння якісній та повній реалізації повноважними органами законодавчих вимог щодо конкурсного 
добору кандидатів для призначення на посаду судді з урахуванням їх професійних досягнень та 
особистих характеристик; 

 Експертна допомога у вдосконаленні процесу тестування та добору кандидатів на посаду судді; 

 Посилення спроможності судової системи плекати засвоєння та дотримання суддями етичних 
стандартів; 

 Підтримка органів суддівського самоврядування в реалізації положень нового Кодексу суддівської 
етики; 

 Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у вдосконаленні внутрішніх процедур та 
дисциплінарної практики стосовно суддів через впровадження кращого міжнародного досвіду 
аналогічних іноземних структур та застосування європейських стандартів у процесі опрацювання 
звернень (заяв) щодо неналежної поведінки суддів. Співпраця з Вищою радою юстиції по 
вдосконаленню її внутрішніх процедур та практики відповідно до гарантій незалежності суддів.  

 

Підвищення професіоналізму суддів та працівників апарату суду 

 Експертна підтримка Національної школи суддів України в її інституційному становленні; 

 Допомога Національній школі суддів України в розробці та впровадженні ключових навчальних 
програм як для аудиторного, так і дистанційного навчання для підвищення кваліфікації суддів і 
працівників апарату судів з питань професійної етики, написання судових рішень, верховенства права і 
прав людини, управління людськими ресурсами, комунікацій тощо; 

 Налагодження процесу та формування програм для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 

 Сприяння у формуванні корпусу викладачів з числа суддів та в підготовці й публікації навчальних 
матеріалів і посібників; 

 Співпраця з галузевими міністерствами, українськими вузами та іншими донорами в сфері модернізації 
юридичної освіти. 
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Зміцнення інституційної спроможності установ судової влади 

 Експертна допомога Раді суддів України та Державній судовій адміністрації України у виробленні 
стандартизованої системи оцінки діяльності суду; 

 Підтримка процесу реалізації довгострокового стратегічного плану розвитку судової системи; 

 Сприяння вдосконаленню судового адміністрування; 

 Експертна допомога у виробленні та просуванні законодавчих змін щодо необхідності приведення 
бюджетного процесу судової влади у відповідність із принципами розподілу влад та незалежності 
судової гілки влади; 

 Експертна та фінансова підтримка автоматизації робочих процесів в установах судової влади України. 
 

Залучення громадянського суспільства до процесу реформування судової системи 

 Заохочення та підтримка інститутів громадянського суспільства у налагодженні діалогу з питань судової 
реформи з Урядом та Парламентом; 

 Заохочення представників громадянського суспільства до діяльності в програмах громадянської освіти 
по просуванню новел та здобутків судової реформи; 

 Підтримка участі неурядових організацій у проведенні незалежного моніторингу діяльності установ 
судової системи, якості й темпів впровадження судової реформи. 

 

Сприяння впровадженню в практику положень Закону «Про очищення влади» 

 Вдосконалення тексту Закону «Про очищення влади» та відповідного законодавчого поля; 

 Зміцнення інституцій, відповідальних за проведення люстрації,  перевірки державних службовців та 
суддів, покращення процедур люстрації та перевірки, вдосконалення функціонування Єдиного 
державного реєстру осіб, до яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»; 

 Підвищення знань, удосконалення навичок та здібностей працівників установ, відповідальних за 
проведення люстрації, перевірки державних службовців та суддів, що дозволить їм більш професійно, 
справедливо та неупереджено здійснювати свою діяльність; 

 з метою підвищення довіри громадськості до процесу перевірки сприяння підвищенню рівня 
поінформованості громадян та залучення представників громадянського суспільства до процесу 
перевірки державних службовців і суддів.  

 

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та 

гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID зосереджена на трьох 

сферах: охорона здоров’я та соціальний перехід до ринкової економіки, економічне зростання, демократія 

та врядування. USAID надає технічну та гуманітарну допомогу Україні з 1992 року. Детальнішу інформацію 

про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та 

сторінці у Facebookhttps://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

 

Проект USAID «Справедливе правосуддя» 

вул. Івана Франка, 36, 3 поверх 

Київ, Україна, 01030 

тел./факс +38(044) 581-3303 

office@fair.org.ua            

www.fair.org.ua 

 

http://www.usaid.gov/
http://ukraine.usaid.gov/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:office@fair.org.ua
http://www.fair.org.ua/
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ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Організація створена у 1998 р., і має значний досвід у здійсненні широкомасштабних правових і 
соціальних досліджень проблем сучасної України. 

 

Інститут має офіси у м. Києві та Харкові, представництва у м. Полтава і м. Суми. 

 

Сфери діяльності Інституту прикладних гуманітарних досліджень: 

1) боротьба з корупцією в Україні; 

2) захист прав людини; 

3) сприяння судовій реформі в Україні; 

4) вдосконалення виборчого законодавства та практики; 

5) соціологічні дослідження. 

 

Наші дослідження: 

1) співвідношення українського законодавства з Конвенцією про захист прав людини та 
основоположних свобод 1950 р. (Рада Європи); 

2) боротьба з корупцією в Україні (ОБСЄ та КАМР); 

3) правового статусу хворих на СНІД (ЮНІСЕФ і ПРООН); 

4) правового статусу іноземців в Україні (УВКБ ООН), діагностики правової системи України щодо 

вирішення господарських спорів (Світовий Банк); 

5) аналіз судової практики у вирішенні виборчих спорів в Україні у 2002 р. (USAID); 

6) аналіз правових аспектів участі ЗМІ у виборчому процесі; 

7) використання «брудних» виборних технологій у ЗМІ на виборах Президента України у 2004 р. 

(посольство Канади в Україні), аналізу виборчого законодавства та рекомендацій щодо його застосування 

судами України у 2006 р. (ОБСЄ та USAID); 

8) соціально-економічних витрат при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 

(ABA/ROLI); 

9) оцінювання рівня задоволеності користувачів судових послуг окремих аспектів якості 

функціонування судів у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях за допомогою методології карток 

громадянського звітування (КГЗ) (USAID); 

10) спільний українсько-канадський проект «Боротьба з корупцією в Україні», що впроваджувався 

за активної підтримки Інституту прикладних гуманітарних досліджень. За результатами діяльності було 

підготовлено 20 аналітичних матеріалів. Результати проекту були використані Міністерством юстиції України у 

першому щорічному звіті про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в країні; 

11) Моніторинг рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (USAID)з метою 

підготовки рекомендацій Вищій кваліфікаційній комісії суддів України щодо удосконалення форми і змісту 

рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та підвищення якості дисциплінарного 

провадження; 

12) Наглядовий моніторинг судового процесу з метою оцінки застосування кримінально-

процесуального кодексу України (ПРООН) та розробка і апробація інструменту оцінювання стану дотримання 

прав людини (ПРООН) для офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 
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13) Проведення регіональних семінарів з питань застосування нового антикорупційного 

законодавства України для державних службовців (Міжнародний фонд «Відродження» і ПРООН). 

14) Оцінка якості роботи судів при розгляді виборчих спорів / Проект USAID «Справедливе 
правосуддя» (2015) - узагальнення практики діяльності судів щодо розгляду виборчих спорів парламентських 
виборів 2012 р., місцевих виборів 2014 р. (в окремих регіонах) та виборів Президента України 2014 р. 
 

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ  

ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

вул. Алчевських, 24, офіс 2, м. Харків, 61002 

адреса для поштових відправлень: а/с 10451, м. Харків, 61002 

тел./ факс: +38 (057) 714 99 52 

iahr@online.ua  

www.iahr.com.ua 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІГИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ  «ПРОФЕСІЙНА ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ СУМЩИНИ» 

 

Організація створена у 2009 р. і має досвід здійснення правових і соціальних досліджень щодо проблем 
сучасної України. 

 Голова правління організації – Глоба Едуард Володимирович, соціальний педагог, член громадської 
ради при Сумській обласній державній адміністрації, нагороджений Почесною Грамотою Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту, член координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Мета діяльності організації: Сприяння об’єднанню громадян незалежно від громадянства і місця 
проживання для участі в установленому порядку у здійсненні соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю, 
участь у  реалізації державних та розробка місцевих програм соціального становлення і соціальної підтримки 
дітей, сімей та молоді з метою розв’язання їх соціальних проблем і виховання.  

Сумська обласна організація Ліги соціальних працівників України «Професійна Ліга соціальних 
працівників Сумщини» є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції на території Сумської 
області щодо партнерства та співробітництва з реінтеграції та реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми.  

У жовтні 2014 року підписана угода з координатором проектів організації з безпеки та співробітництва 
в Європі в Україні про виконання проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми». Проект розрахований на 5 років, також організацією у 
2015 році було  реалізовано декілька проектів: 

  «Дивися у майбутнє впевнено» за підтримки управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета проекту - привернення уваги громадян до 
реформ у сфері соціального захисту та формування відповідальності за власну фінансову безпеку, пов’язану із 
життям і здоров’ям, виховання у молодого покоління фінансової культури та дисципліни. 

 "Захисти своє майбутнє". Проект спрямований на підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді 
щодо безпечної міграції та працевлаштування через проведення інформаційно-просвітницьких тренінгів за 
методикою «Рівний-Рівному» в середовищі учнів  професійних училищ 7 районів Сумської області, які є 
прикордонними районами з Російською Федерацією та учнів професійно-технічних училищ м. Суми. 
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 «Посилення громадського контролю за формуванням, координацією та виконанням політики з протидії 
торгівлі людьми в Україні» за фінансової підтримки МОМ. За  проектом здійснено моніторинг ефективності  
проведеної роботи та рівня готовності суб’єктів протидії торгівлі людьми до здійснення соціальної роботи з 
різними категоріями населення, моніторинг надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми та моніторинг обізнаності молоді  з питань торгівлі людьми. На основі 
моніторингових досліджень у рамках проекту розроблено навчально-методичний посібник «Партнерська 
взаємодія волонтерів вищого навчального закладу і громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми: 
досвід Сумської області» 

 "Негайна допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні"  за фінансової підтримки уряду 
Канади. В рамках реалізації проекту було проведено три дводенних та один одноденний  тренінг із 
самозайнятості. Таким чином із ста осіб, учасників тренінгів, шістдесят три особи внутрішньо переміщених осіб 
отримали фінансову підтримку МОМ в придбанні обладнання, малоцінних предметів та матеріалів та оплату 
курсів з підвищення професійного рівня.  

З березня 2015 по листопад 2015 року при грантовій підтримці проекту Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» Сумська обласна організація Ліги соціальних працівників України 
«Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» реалізує проект «Дослідження якості роботи судів Сумської 
області з використанням карток громадянського звітування». Керівник проекту – Дементов Володимир 
Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри філософії, політології та інноваційних 
соціальних технологій Сумського державного університету, член громадської ради при Сумській обласній 
державній адміністрації. 

 З початку року на Сумщині стартував проект «Життя триває: інтеграція внутрішньо переміщених 
осіб у сільські громади», що реалізуватиметься протягом 2016 – 2017 років. Він поєднує зусилля мережі з понад 
20 громадських організацій у 8 областях України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Київській, 
Харківській, Запорізькій, Полтавській, Сумській. У Сумській області проект допомагатимуть реалізувати 
працівники  Професійної ліги соціальних працівників Сумщини. 

Мета проекту – сприяння інтеграції родин переселенців з дітьми у сільські громади, надання їм 
правової, соціальної та інформаційної допомоги. Для цього організатори планують залучати також партнерські 
організації громадянського суспільства та представників місцевих громад (зокрема, фермерів, людей, які мають 
успішний досвід життя та роботи в сільській місцевості). 

Протягом роботи проекту буде створено і розміщено у відкритому доступі Інтернет-базу фермерських 
господарств та інших підприємств, які готові надати допомогу для вимушених переселенців з дітьми. За два 
роки роботи планується надати послуги як мінімум 100 родинам ВПО у кожній з задіяних областей (загалом не 
менш ніж 800 родин). Будуть розроблені і реалізовані, принаймні, 5 стандартних процедур допомоги дітям та їх 
сім'ям, що переїхали з зони конфлікту в зазначені області проекту. 

Також в рамках проекту буде створено мережу з 8 дитячих правозахисних готелів (селах, районних 
центрах) для сімей ВПО. Кожен готель матиме можливість взяти 3-4 сім'ї з дітьми одночасно на строк до 3-х 
місяців. Дружні фермерські господарства протягом 2 місяців будуть вчити батьків певним навичкам, ділитися 
знаннями у сфері сільського господарства.  
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