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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 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 38 судах Харківської 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 рекомендацій за результатами 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.  
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Результати часткового чи повного виконання рекомендації (перелік позитивних змін в роботі 

суду). Даний індикатор дає можливість визначити та описати позитивні зміни, які відбулися у суді після 

виконання рекомендацій. 

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 щодо обговорення результатів, отриманих у ході реалізації проекту спільно 

із представниками судів, територіальними управліннями Державної судової адміністрації України, 

адвокатами, 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 їх 

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

2.Проведено оцінку виконання рекомендацій за результатами опитування за методологією карток 

громадянського звітування проекту USAID «Справедливе правосуддя» у 38 судах Харківської області. 

3.Продовжено стимулювання судів до подальшого виконання прийнятих, але невиконаних 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 Харківської області за результатами 

проведення опитування за методологією карток громадянського звітування у 2015 році 

Харківський апеляційний адміністративний суд 

Суд знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Семінарська, 46, корп. 1. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду 2 рекомендації. Прийнято 

судом 4 рекомендації. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, в процесі виконання - 1 

рекомендація, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стали: виділення приміщення 

для кол-центру, у якому робиться ремонт; повідомлення сторін про перенесення слухання справи 

усіма можливими засобами зв’язку у випадку непередбачених обставин (наприклад, хвороба 

судді); проведення щотижневих нарад, на яких розглядається кількість розглянутих справ, залишок, 

дотримання термінів. 

 

Таблиця 1. Форма оцінки виконання рекомендацій Харківським апеляційним 

адміністративним судом 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекоменда-
цій судом 

Характеристи-
ка складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Покращити 
роботу 
інформаційного 
центру шляхом 
створення 
багатоканальної 
лінії зв’язку 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
(кошти) 
 

В процесі 
виконання 
 

Виділене 
приміщення для 
кол-центру, у 
якому робиться 
ремонт. Все 
знаходиться на 
стадії 
завершення  

 

2. Залучити 
волонтерів 
(наприклад, 
студентів-
юристів, 
представників 
НГО) до 
інформаційної, 
консультативної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Не виконана 
 

 Необхідно 
домовитися з 
юридичними 
факультетами, 
юридичним 
університетом 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Заздалегідь 
повідомляти осіб 
про перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 
залежать від 
судді 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Секретар суду 
повідомляє 
сторони про 
перенесення 
слухання справи 
усіма 
можливими 
засобами зв’язку, 
якщо стаються 
раптові випадки 
(наприклад, 
суддя захворів) 

 

2. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/перене
сення судових 
засідань. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 
 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Питання 
знаходиться на 
жорсткому 
контролі Голови 
суду. Щотижня 
проводяться 
наради, на яких 
розглядається 
кількість 
розглянутих 
справ, залишок, 
дотримання 
термінів. Є 
журнал судових 
засідань, у якому 
кожен суддя 
звітує по 
зазначених 
показниках 

 

 

Харківський окружний адміністративний суд 

Суд знаходиться у двох будівлях за адресами: м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3 та вул. Сумська, 3 

«Б-6». 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду - 1 рекомендація. Прийнято судом 

3 рекомендації. В процесі виконання - 2 рекомендації, виконана в повному обсязі – 1 рекомендація. 

Результатами виконання рекомендацій стали: розроблений графік розгляду справ, на офіційному 

веб-сайті суду знаходиться посилання на сторінку ХОАС на офіційному веб-порталі «Судова влада», де 

здійснюється щоденне оприлюднення та оновлення списків справ, призначених до розгляду. 
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Таблиця 2. Форма оцінки виконання рекомендацій Харківським окружним адміністративним 

судом 

 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекоменда-
цій судом 

Характеристи-
ка складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі  
та пояснення 

Доступність суду 

1. Створити кращі 
умови для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

 Інфраструктура 
міста Харкова не 
передбачає 
місця для 
паркування на 
вулицях, де 
знаходяться 
адміністративні 
будівлі 
Харківського 
окружного 
адміністративно
го суду. 
Вирішення 
питання по 
розміщенню 
суду у 
орендованому 
приміщенні за 
адресою: пл. 
Свободи, 6, 
позитивно 
вирішить 
питання по 
створенню 
кращих умов 
для паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 

2. Прискорити 
ремонтні та 
реконструкційні 
роботи у 
новому 
приміщенні 
суду 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

 Судом щорічно 
подається 
бюджетний 
запит до ДСА 
України з 
розрахунком 
коштів, 
необхідних на 
закінчення робіт 
по реконструкції 
приміщення за 
адресою: пл. 
Свободи 6, яке 
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було надано 
суду в оренду. 
Проте, кошти не 
виділяються 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Розробити 
рекомендації 
щодо 
планування 
графіку розгляду 
справ, 
встановити 
контроль за 
його 
дотриманням. 
Вивчити 
можливість 
використання 
сайту для 
узгодження 
графіку розгляду 
справ 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконано в 
повному 
обсязі 

 Графік 
розроблений,  
на офіційному 
веб-сайті суду 
знаходиться 
посилання на 
сторінку ХОАС 
на офіційному 
веб-порталі 
«Судова влада», 
де здійснюється 
щоденне 
оприлюднення 
та оновлення 
списків справ, 
призначених до 
розгляду 

 

Апеляційний суд Харківської області 

Суд знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Героїв Небесної Сотні, 36. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 3 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнято 

судом 4 рекомендації. Виконана в повному обсязі 1 рекомендація, виконана частково – 1 рекомендація, 

в процесі виконання - 1 рекомендація, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: встановлено спеціальну 

кнопку та таблицю для людей з обмеженими можливостями, створено мобільну групу з працівників 

суду, розміщено в приміщенні суду інформацію з контактами працівників, які супроводжуватимуть 

людину в приміщенні суду впродовж перебування у суді такого громадянина; до працівників апарату 

суду, які спілкуються з людьми, що вперше звернулися до суду, доведено спеціальну інформацію на 

заняттях з підвищення кваліфікації  
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Таблиця 3. Форма оцінки виконання рекомендацій Апеляційним судом Харківської 

області 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекоменда-
цій судом 

Характеристик
а складності 
виконання 
рекомендації  

Стан 
виконання 
рекомен-
дації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі 
та пояснення 

Доступність суду 

1. Забезпечити 
можливість 
безперешкодн
ого доступу до 
суду людей з 
обмеженими 
можливостями 
 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Виконана 
частково 
 

Встановлено 
спеціальну кнопку 
та таблицю для 
людей з 
обмеженими 
можливостями. 
Створено 
мобільну групу з 
працівників суду. 
Розміщено в 
приміщенні 
інформацію з 
контактами 
працівників, які 
супроводжуватим
уть людину в 
приміщенні суду 
впродовж 
перебування в суді 
такого 
громадянина 

На даний час 
триває 
процедура 
отримання 
дозволу для 
встановлення 
пандуса в 
приміщенні 
суду. Будівля 
суду є 
архітектурною 
пам’яткою, тому 
для 
встановлення 
пандусів 
необхідна певна 
процедура 
 

2. Провести 
організаційні 
заходи, що 
можуть 
поліпшити 
можливості 
отримання 
необхідної 
інформації 
телефоном; 
вивчити 
можливість 
використання 
додаткових 
телефонних 
ліній 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
(кошти) 
 

В процесі 
виконання 
 

Враховано в 
бюджетному 
запиті задля 
втілення 

 

3. 
 
 
 
 
 
 

Залучити 
волонтерів 
(наприклад, 
студентів-
юристів, членів 
НГО) до 
інформаційної 

В стадії 
розгляду 

 

Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана 
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 та 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, 
що найчастіше 
спілкуються з 
особами, які 
вперше 
звертаються до 
суду. Проводити 
тренінги та 
методичні 
заняття для 
працівників 
апарату суду 
щодо 
спілкування з 
учасниками 
судового 
розгляду та 
відвідувачами 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Інформацію 
доведено до 
працівників апарату 
на заняттях з 
підвищення 
кваліфікації 

Заплановані 
зайняття з 
психологічного 
аспекту 
спілкування з 
людьми з 
обмеженими 
можливостями 

 

Дзержинський районний суд м. Харкова 

Суд знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, 52 В. 

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 - 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, 

сприйняття роботи судді – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі 

2 рекомендації, виконано частково – 1, в процесі виконання - 2 рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: ведеться ремонт дороги, що 

веде до суду; ведеться постійне оновлення сторінки суду на сайті судової влади України; постійно 

проводиться аналіз дотримання суддями термінів судового розгляду; з суддями проводяться наради 

щодо етичних аспектів судової професії. 
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Таблиця 4. Форма оцінки виконання рекомендацій Дзержинським районним 

судом м. Харкова 

№ Зміст 
рекомендацій 

Стан 
прийняття  
рекомендацій 
судом 

Характерист
ика 
складності 
виконання 
рекоменда-
ції  

Стан 
виконання 
рекомендації 

Результати 
часткового  чи 
повного  
виконання 
рекомендації 

Коментарі та 
 пояснення 

Доступність суду 

1. Покращити 
умови для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

В процесі 
виконання 
 

Ведеться 
ремонт дороги, 
що веде до суду 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Якісніше 
оновлювати 
інформацією 
відповідну 
сторінку суду 
на порталі 
судової влади в 
Інтернеті 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Сторінка 
оновлюється 
постійно 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
затримки/від-
кладення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана 
частково 
 

Аналіз 
проводиться 
постійно на 
нарадах суддів 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Під час 
організації 
прийому 
громадян 
працівниками 
суду 
намагатися 
дотримуватися 
однакового 
ставлення до 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана у 
повному 
обсязі 
 

Питання 
знаходиться 
на контролі 
керівника 
апарату суду 
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всіх категорій 
громадян, 
незалежно від 
їх статку та 
соціального 
становища 

Сприйняття роботи суддів 

1. Звернути увагу 
суддів на 
наявність 
негативного 
сприйняття 
відвідувачами 
їх поведінки та 
дій (рішень), що 
сприймається 
як 
упередженість. 
Провести 
тренінг чи 
круглий стіл з 
залученням 
громадськості 
за тематикою 
етичних 
стандартів 
суддівської 
професії 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

В процесі 
виконання 
 

З суддями 
проводяться 
наради 
щодо 
етичних 
аспектів 
судової 
професії 

 

 

Жовтневий районний суд м. Харкова 

Суд розташований у двох приміщеннях за адресами: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45 та вул. 

Полтавський шлях, 37. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, сприйняття роботи 

працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду - 2 рекомендації. 

Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в повному обсязі 3 рекомендації, виконана частково - 1 

рекомендація, в процесі виконання - 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: суд знаходиться в процесі 

капітального ремонту; додали лавки та столи у приміщенні; у суді є людина, яка приймає документи від 

інвалідів; інформація на стендах та на інтернет-сторінці постійно оновлюється; проводяться регулярні 

наради з працівниками апарату суду – за участі голови суду (кожен вівторок) та керівника апарату суду 

(кожну п’ятницю); у випадку перенесення слухання, секретар судді повідомляє сторони про 

перенесення усіма можливими засобами зв’язку 
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Таблиця 5. Форма оцінки виконання рекомендацій Жовтневим районним судом м. 

Харкова 

№ 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 
на 
облаштування 
приміщення 
суду. При цьому 
необхідно 
дбати, перш за 
все, про його 
функціональну 
зручність для 
відвідувачів 
(місця для 
очікування, 
підготовки до 
засідання) та 
доступність для 
людей з 
обмеженими 
можливостями 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

В процесі 
виконання 
 

Суд знаходиться 
в процесі 
капітального 
ремонту; 
додали лавки та 
столи; у суді є 
людина, яка 
приймає 
документи від 
інвалідів 
 

Пандуси ще не 
встановили, ТУ 
ДСА займається 
фінансуванням 
пандусів 
 

Повнота та ясність інформації 

1. Вдосконалити 
наявні у суді 
інформаційні 
стенди для 
відвідувачів 
суду. Якісніше 
наповнювати 
інформацією 
про суд 
відповідну 
сторінку на 
порталі судової 
влади в 
Інтернеті 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Інформація на 
стендах та на 
інтернет-сторінці 
постійно 
оновлюється; 
стенди перевішені 
нижче - на рівні 
очей 
 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж з 
працівниками 
апарату суду 
щодо етичних 
особливостей 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Проводяться 
регулярні наради - 
головою суду 
(кожен вівторок) та 
керівником апарату 
суду (кожну 
п’ятницю) 
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спілкування з 
учасниками 
судового 
розгляду та 
відвідувачами 
суду 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Переглянути 
графіки 
слухань, 
зробити їх 
більш 
реалістичними, 
в подальшому 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана 
частково 
 

Час на слухання 
розраховується 
 

Побажання 
сторін врахувати 
неможливо. 
Досить великий 
обсяг справ,що 
слухаються. 
Отже, 
проблематично 
"всім догодити" 
 

2. Заздалегідь 
повідомляти 
осіб про 
перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 
залежать від 
судді 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Секретар судді 
повідомляє сторони 
про перенесення 
засобами зв’язку 
 

 
 

 

Київський районний суд м. Харкова 

Суд знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7 б. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них зручності та комфортності 

перебування у суді стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, 

сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду - 

1 рекомендація. Прийнято судом 3 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. Виконано в повному 

обсязі 2 рекомендації, в процесі виконання - 1 рекомендація, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: у суді призначено особу 

інформатора; був проведений інструктаж серед працівників суду, постійно проводяться наради. 
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Таблиця 6. Форма оцінки виконання рекомендацій Київським районним судом м. 

Харкова 

№ 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 перебування в суді 

1. Виділити 
додаткове 
приміщення (чи 
окремі зони) 
для роботи 
відвідувачів з 
документами, 
передбачивши 
в них 
інформаційні 
стенди, зокрема 
з розміщенням 
на них окремих 
видів 
стандартних 
документів 

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  Немає 
можливості 
виконати 
рекомендацію, 
оскільки для 
розміщення суду 
використовується 
типове 
приміщення 
дитсадку з 
вузькими 
коридорами. 
Вільних кімнат 
немає 
 

Повнота та ясність інформації 

1. Визначити в 
апараті суду 
посадову особу 
– 
«інформатора», 
яка могла б 
надавати 
загально 
організаційні 
консультації 
відвідувачам 
суду та 
координувати 
заходи щодо 
інформування 
відвідувачів 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 

У суді призначено 
особу інформатора 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Переглянути 
практику 
планування 
графіку судових 
засідань. 
Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/пере
несення 
судових 
засідань. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 
 

В процесі 
виконання 
 

  

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, 
що найчастіше 
спілкуються з 
особами, що 
вперше 
звертаються до 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Був проведений 
інструктаж серед 
працівників суду, 
постійно 
проводяться 
наради 
 

 

 

Комінтернівський районний суд м. Харкова 

Суд знаходиться за адресою: Харків, пров. Брянський, 5. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, сприйняття роботи 

працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду - 2 рекомендації. 

Прийнято судом 4 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. Виконано в повному обсязі 3 

рекомендації, в процесі виконання - 1 рекомендація, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: встановлено пандуси, 

облаштований туалет для людей з обмеженими можливостями; оновлено інформаційні стенди, 
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створено сторінку суду на фейсбук, інформація на якій постійно оновлюється; постійно проводиться 

аналіз дотримання суддями процесуальних термінів, дані подаються в Апеляційний суд Харківської 

області; секретарі суду повідомляють сторони про перенесення слухання справи усіма можливими 

способами зв’язку. 

Таблиця 7. Форма оцінки виконання рекомендацій Комінтернівським районним 

судом м. Харкова 

№ 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. Забезпечити 
можливість 
безперешкодного 
доступу до суду 
людей з 
обмеженими 
можливостями 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Встановлено 
пандуси, 
облаштований 
туалет для людей 
з обмеженими 
можливостями 
 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Вдосконалити 
наявні в суді 
інформаційні 
стенди для 
відвідувачів 
суду. Підвищити 
рівень 
інформативності 
веб-сторінки 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Оновлено 
інформаційні 
стенди. Створено 
сторінку суду на 
фейсбук, 
інформація на якій 
постійно 
оновлюється 
 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/перене
сення судових 
засідань. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Аналіз 
проводиться 
постійно. Дані 
надаються в 
Апеляційний суд 
Харківської області 
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2. Заздалегідь 
повідомляти осіб 
про перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 
залежать від 
судді 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

В процесі 
виконання 
 

Секретарі суду 
повідомляють 
сторони про 
перенесення 
слухання справи 
усіма можливими 
способами зв’язку 
 

 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, що 
найчастіше 
спілкуються з 
особами, які 
вперше 
звертаються до 
суду 

Відхилена Може 
бути 
виконана 
за певних 
умов 

Не виконана 
 

 Інструктаж не 
проводили, 
тому що 
немає сенсу. 
Якщо б на 
вході до суду 
був 
інформатор 
(судовий 
розпорядник), 
який би 
спілкувався з 
людьми, цей 
інструктаж 
мав би сенс 

 

Ленінський районний суд м. Харкова 

Суд знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2 рекомендації, сприйняття 

роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнято судом 2 рекомендації, в процесі розгляду – 

2 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, не виконано – 3 

рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: встановлений пандус, на 

першому поверсі при вході розташована загальна канцелярія; судового розпорядника призначили 

інформатором, провели з ним відповідний інструктаж. 
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Таблиця 8. Форма оцінки виконання рекомендацій Ленінським районним судом м. 

Харкова 

№ 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. Забезпечити 
можливість 
безперешкодно-
го доступу до 
суду людей з 
обмеженими 
можливостями 
(встановити 
пандус при вході 
в приміщення 
суду, 
передбачити 
можливість осіб, 
які 
пересуваються 
на інвалідних 
візках, потрапити 
в будівлю суду 
поза турнікетом 
тощо) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Встановлений 
пандус, на 
першому 
поверсі при 
вході 
розташована 
загальна 
канцелярія 
 

Приміщення 
суду 
знаходиться в 
оренді. 
Першим 
поверхом суд 
не може 
розпоряджа-
тися, тому 
встановлення 
пандусу та 
облаштування 
канцелярії 
було досить 
проблематич-
ним 
 

2. Розглянути 
варіанти 
покращення 
умов для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів суду 

В процесі 
розгляду 

 

Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Не виконана  Зараз ведуться 
перемовини зі 
службою 
охорони з 
приводу місць 
для парковки 
 

Зручність та комфортність перебування у суді 

1. Забезпечити 
краще освітлення 
в приміщеннях 
суду 
 

 В процесі 
розгляду 

Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Не виконана  Замінити 
лампочки на 
більш яскраві 
не дозволяє 
існуюча у суді 
проводка. 
Необхідним є 
капітальний 
ремонт 
приміщення 
суду 
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2. Виділити 
додаткове 
приміщення (чи 
окремі зони) для 
очікування, 
роботи з 
документами, 
підготовки до 
справи, 
передбачивши в 
них інформаційні 
стенди, зокрема, 
з розміщенням 
на них окремих 
видів 
стандартних 
(типових) 
документів 

 Відхилена  Не виконана  Вільних кімнат 
у суді немає. 
Навіть ті, що є 
переповнені 
кількістю 
людей, які в 
них працюють 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Визначити в 
апараті суду 
посадову особу – 
«інформатора», 
яка могла б 
надавати 
загально-
організаційні 
консультації 
відвідувачам 
суду та 
координувати 
заходи щодо 
інформування 
відвідувачів 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Судового 
розпорядника 
призначили 
інформатором, 
провели з ним 
інструктаж 
 

 

 

Московський районний суд м. Харкова 

Суд знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, 38 Є. 

Для даного суду було розроблено та надано 11 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалося 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2 рекомендації, дотримання термінів 

судового розгляду - 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 2 рекомендації, 

сприйняття роботи судді – 2 рекомендації. Прийнято судом 5 рекомендацій, в процесі розгляду – 6 

рекомендацій. Виконано в повному обсязі 5 рекомендацій, виконано частково – 2 рекомендації, в 

процесі виконання – 3 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: встановлено пандус, кнопку 
виклику персоналу, у суді визначена особа інформатора, яка надає організаційні консультації 
відвідувачам суду; на інформаційних стендах розміщена вся необхідна для учасників судового розгляду 
інформація; постійно проводиться аналіз дотримання суддями термінів судового розгляду; з 
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працівниками апарату суду постійно проводиться робота з Правил етичної поведінки державних 
службовців. 

Таблиця 9. Форма оцінки виконання рекомендацій Московським районним судом м. 
Харкова 
№ 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 
(наприклад, 
встановити 
пандус при 
вході в 
приміщення 
суду) 

В процесі 
розгляду 

Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

В процесі 
виконання 
 

Встановлено 
пандус, кнопку 
виклику 
персоналу 
 

 

2. Клопотати 
перед ТУ ДСА в 
Харківській 
області про 
покращення 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
суду – закупити 
більш якісні 
системи аудіо 
фіксації 
судового 
процесу 

В процесі 
розгляду 

Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

Не виконана   

3. Визначити в 
апараті суду 
посадову особу 
– 
«інформатора», 
яка б могла 
надавати 
загально-
організаційні 
консультації 
відвідувачам 
суду та 
координувати 
заходи щодо 
інформування 
відвідувачів 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

У суді визначена 
особа 
інформатора, 
яка надає 
організаційні 
консультації 
відвідувачам 
суду 
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Повнота та ясність інформації 

1. Розробити і 
змістовно 
наповнити 
тематичні 
інформаційні 
«кармани», в 
яких би 
містилася 
необхідна для 
учасників 
судового 
розгляду 
інформація 
(наприклад, зі 
зразками 
документів) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

На 
інформаційних 
стендах 
розміщена вся 
необхідна для 
учасників 
судового 
розгляду 
інформація 

 

2. Доповнити 
інформаційні 
стенди 
інформацією 
про 
розташування 
кабінетів 

В процесі 
розгляду 

 

Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

Виконана 
частково 

На 
інформаційному 
стенді є 
інформація 
щодо номерів 
кабінетів 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/пере-
несення судових 
засідань. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

В процесі  
розгляду 

Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана 
частково 
 

Аналіз 
проводиться 
постійно, 
результати 
обговорюються 
на зборах суддів 

 

2. Заздалегідь 
повідомляти осіб 
про перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Відвідувачів суду 
повідомляють 
через Інтернет-
сторінку суду та 
за допомогою 
смс-повідомлень 
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залежать від 
судді 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, що 
найчастіше 
спілкуються з 
особами, які 
вперше 
звертаються до 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Інструктаж 
проводиться 
постійно 
керівником 
апарату суду 

 

2. Доповнити 
посадові 
інструкції 
працівників 
апарату суду 
інформацією про 
етичні та 
організаційні 
вимоги щодо 
спілкування з 
учасниками 
судового 
розгляду та 
відвідувачами 
суду, 
передбачивши 
обов’язок 
максимально 
можливого 
сприяння 
відвідувачам 
суду 

В процесі 
розгляду 

Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

В процесі 
виконання 
 

Працівники суду 
ознайомлені з 
Правилами 
етичної 
поведінки 
державних 
службовців 
 

 

Сприйняття роботи суддів 

1. Звернути увагу 
суддів на 
наявність 
негативного 
сприйняття 
відвідувачами їх 
поведінки та дій 
(рішень), що 
сприймається як 
упередженість та 
схильність до 
зовнішнього 
тиску 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Інформація 
доведена до 
суддів 
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2. Передбачити в 
програмах 
підвищення 
кваліфікації 
суддів спеціальні 
заняття щодо 
етичних 
стандартів 
поведінки та 
спілкування з 
відвідувачами 
суду 

В процесі 
розгляду 

Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

В процесі 
виконання 
 

Йде робота з 
планування 
занять 

 

 

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова 

Суд розташований у двох будівлях за адресами: м. Харків, проспект Архітектора Альошина,7 та  

вул. Біблика,18. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду - 3 рекомендації, сприйняття 

роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнято судом 5 рекомендацій. Виконано в 

повному обсязі 3 рекомендації, виконано частково – 2 рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: встановлений пандус, є 

кнопка виклику, на сторінці суду сайту судової влади розміщено оголошення для людей з особливими 

потребами про те, до кого і як слід звернутися у випадку необхідності звертання до суду; кожен тиждень 

на засіданнях суддів робляться узагальнення щодо дотримання суддями процесуальних термінів 

розгляду справи, за можливості враховуються побажання сторін про призначення доти та часу розгляду 

справи (хоча законодавчо це не визначено); за допомогою смс чи поштою повідомляється про 

перенесення слухання справи; щотижня проводяться наради голови суду та керівника апарату суду з 

працівниками. 

Таблиця 10. Форма оцінки виконання рекомендацій Орджонікідзевським районним 

судом м. Харкова 

№ 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 
 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

Виконана 
частково 

Є пандус, кнопка 
виклику. На 
сторінці суду 
сайту судової 
влади розміщено 
оголошення для 
людей з 
особливими 
потребами щодо 

Пандус 
знаходиться 
не під тим 
кутом 
нахилу 
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того, до кого і як 
слід звернутися у 
випадку 
необхідності 
звертання до суду 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
узагальнити 
практику 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконано в 
повному 
обсязі 
 

Узагальнення 
робимо кожен 
тиждень на 
засіданнях 
 

 

2. Переглянути 
графіки 
розгляду справ, 
зробити їх 
більш 
реалістичними, 
в подальшому 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Виконана 
частково 
 

За можливості 
враховуються 
побажання сторін, 
хоча законодавчо 
це не визначено 
 

Проблема - 
всі судові 
засідання 
здійснюють-
ся з 
фіксацією 
судового 
процесу, для 
цього 
потрібні 
зали 
судових 
засідань, а у 
суді на 15 
суддів - 5 
залів 

3. Заздалегідь 
повідомляти 
осіб про 
перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 
залежать від 
судді 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Якщо є номер 
телефону сторони 
та її (сторони) 
згода, 
повідомляємо 
через смс 
 

Якщо немає 
оперативних 
засобів 
зв’язку - 
повідомляє
мо поштою, 
а це 
проблемати
чно: довго 
йде 
повідомлен
ня, може 
бути взагалі 
не 
доставлено 
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Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, 
що найчастіше 
спілкуються з 
особами, які 
вперше 
звертаються до 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконано в 
повному 
обсязі 

Щотижня 
проводяться 
наради голови 
суду та керівника 
апарату суду з 
працівниками. 
Постійно 
проводяться 
бесіди 
 

 

 

Фрунзенський районний суд м. Харкова 

Суд розташований за адресою: м. Харків, бул. Богдана Хмельницького, 32/38 

Для даного суду було розроблено та надано 7 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2 рекомендації, повноти та 

ясності інформації – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду - 2 рекомендації. Прийнято 

судом 6 рекомендацій, не розглянута – 1 рекомендація. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, 

виконано частково – 4 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: встановлений пандус; 

замінили лампочки; туалет чистий, відкритий для відвідувачів; у коридорах суду поставили додаткові 

столи та стільці; на дошці є зразки процесуальних документів; раз на три місяці збирають наради суддів, 

де обговорюється питання дотримання процесуальних термінів, контроль здійснюється Апеляційним 

судом Харківської області, помічники суддів телефоном повідомляють сторони про перенесення справ. 

Таблиця 11. Форма оцінки виконання рекомендацій Фрунзенським районним судом 

м. Харкова 

№ 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. Забезпечити 
можливості 
доступу до суду 
відвідувачів з 
обмеженими 
можливостями 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

Виконана 
частково 

встановлений 
пандус та 
кнопка виклику 
персоналу 
 

Отримали 
рекомендацію 
прибрати 
поріг на вході 
до суду. Це ще 
не 
реалізовано 

2. Покращити 
умови для 
паркування 
відвідувачів 

Не розглянута  Не виконана  Машини 
паркують 
уздовж вулиці. 
Не бачимо 
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суду потреби у 
парковці 

Зручність та комфортність перебування у суді 

1. Забезпечити 
краще 
освітлення в 
приміщеннях 
суду. 
Покращити 
доступ до 
побутових 
приміщень 
(туалетів) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана в 
повному 
обсязі 
 

Лампочки 
замінили. 
Туалет чистий, 
відкритий для 
відвідувачів 
 

 

2. Організувати у 
суді кімнату – 
«зону 
очікування», де 
учасники 
судового 
процесу змогли 
б оформити та 
підготувати 
необхідні 
документи, 
підготуватися 
до засідання, 
ознайомитися з 
матеріалами 
справи 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 
 

Виконана  
частково 

У коридорах 
суду поставили 
додаткові столи 
та стільці 
 

Проблематич-
ним є 
виділення 
окремої 
кімнати, 
оскільки 
вільних кімнат 
немає 
 

Повнота та  ясність інформації 

1. Вдосконалити 
наявні в суді 
інформаційні 
стенди, 
доповнивши їх, 
наприклад, 
інформацією 
про 
розташування 
кабінетів, 
зразками 
процесуальних 
документів 
тощо 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 
 

Виконана  
частково 
 

Зразки 
процесуальних 
документів є на 
дошці 
 

Схеми 
розташування 
кабінетів 
немає, але на 
кожному 
кабінеті є 
табличка з 
номером і 
написом 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/пе-
ренесення 
судових 
засідань. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Раз на три місяці 
збирають 
наради суддів, 
де 
обговорюється 
питання 
дотримання 
процесуальних 
термінів. 
Здійснюється 
контроль 
Апеляційним 
судом 
Харківської 
області 

 
 

2. Заздалегідь 
повідомляти 
осіб про 
перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 
залежать від 
судді 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів  

Виконана 
частково 

Помічники 
суддів 
телефоном 
повідомляють 
сторони про 
перенесення 
справ 

Якщо немає 
засобів зв’язку 
зі сторонами, 
їх оповіщення 
є проблема-
тичним 

 

 

Червонозаводський районний суд м. Харкова 

Суд розташований за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36, 3-й під’їзд  

Для даного суду було розроблено та надано 8 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2 рекомендації, повноти та 

ясності інформації – 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, 

сприйняття роботи суддів – 1 рекомендація. Прийнято судом 7 рекомендацій, відхилена – 1 

рекомендація. Виконано в повному обсязі 4 рекомендації, виконано частково – 2 рекомендації, не 

виконано – 2 рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: замінили лампочки на більш 

яскраві; додали стільці, створили додаткове місце у коридорі для роботи з документами; на 

інформаційному столі є папка з необхідними зразками документів; стенд та сайт суду вдосконалено, 

інформація постійно оновлюється; є документ, в якому зазначаються правила поведінки працівників 
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апарату суду, з працівниками постійно проводяться наради з приводу етичної поведінки; до уваги суддів 

було доведено результати опитування та рекомендації. 

Таблиця 12. Форма оцінки виконання рекомендацій Червонозаводським районним 

судом м. Харкова 

№ 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 до 
приміщення 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана  за 
певних умов 

Не виконана  ТУ ДСА 
відмовляє, 
тому що це 
пам’ятка 
архітектури. У 
даній будівлі 
не можна 
проводити 
певні 
реконструк- 

ційні роботи 

 

2. Покращити 
умови для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 

 

Відхилена  Не виконана  Поряд з 
будівлею 
немає місця 
для створення 
парковки. 
Особливих 
проблем з 
паркуванням 
авто немає. 
Машини 
паркуються 
уздовж дороги 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Забезпечити 
краще 
освітлення в 
приміщеннях 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових  
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Замінили 
лампочки на 
більш яскраві 

 

 



 33 

2. Збільшити 
кількість місць 
в приміщенні 
суду для 
відвідувачів, 
створити для 
них «зони 
очікування». 
Організувати в 
суді кімнату, де 
вони могли б 
підготувати 
необхідні 
документи, 
ознайомитись з 
матеріалами 
справи тощо. 
Така кімната 
має бути 
забезпечена 
достатньою 
кількістю 
стільців та 
столів 

Прийнята Може бути 
виконана  за 
певних умов 

Виконана 
частково 

Додали 
стільці, 
створили 
додаткове 
місце у 
коридорі для 
роботи з 
документами 

 

У суді немає 
вільних 
приміщень. До 
штату 
додалися 
судді - вільні 
кімнати 
віддали їм під 
кабінети.  

 

Повнота та ясність інформації 

1. Вдосконалити 
наявні в суді 
інформаційні 
стенди для 
відвідувачів 
суду, 
доповнивши їх 
зразками 
процесуальних 
документів, які 
стосуються 
найбільш 
поширених 
категорій справ 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових  
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

На 
інформацій-
ному столі є 
папка з 
необхідними 
зразками 
документів. 
Стенд та сайт 
суду 
вдосконалено. 
Інформація 
постійно 
оновлюється 

 

 

2. Розробити і 
змістовно 
наповнити 
інформаційні 
«кармани», в 
яких би 
містилась 
необхідна для 
учасників 
судового 
розгляду 
інформація 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

Інформацій-
них карманів 
немає, але вся 
необхідна 
інформація є 
на дошках та 
сайті  
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Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Доповнити 
посадові 
інструкції 
працівників 
апарату суду 
інформацією 
про етичні та 
організаційні 
вимоги щодо 
спілкування з 
учасниками 
судового 
розгляду та 
відвідувачами 
суду, 
передбачивши 
обов’язок 
максимально 
можливого 
сприяння 
відвідувачам 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових  
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Є документ, в 
якому 
зазначаються 
правила 
поведінки 
працівників 
апарату суду. 
Постійно 
проводяться 
наради з 
приводу 
етичної 
поведінки з 
працівниками 
апарату суду 

 

 

Сприйняття роботи суддів 

1. Звернути увагу 
суддів на 
наявність 
негативного 
сприйняття 
відвідувачами 
їх поведінки та 
дій (рішень), 
що 
сприймається 
як 
упередженість 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових  
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

До уваги 
суддів було 
доведено 
результати 
опитування та 
рекомендації 

 

 

 

Балаклійський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна, 87. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 2 рекомендації. Прийнято 

судом 3 рекомендації. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, в процесі виконання – 1 

рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стали: встановлений пандус, є 

кнопка виклику персоналу; приміщення досить світле, лампочки у приміщенні яскраві, зроблено ремонт 

фасаду. 
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Таблиця 13. Форма оцінки виконання рекомендацій Балаклійським районним судом 

Харківської 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 людей з 
обмеженими 
можливостями, 
зокрема, 
встановити 
пандус або 
будь-які інші 
технічні 
пристосування, 
що спрощували 
б їх доступ до 
приміщення 
суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Пандус 
встановлений, є 
кнопка виклику 
персоналу 

 

 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Забезпечити 
краще 
освітлення в 
приміщеннях 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Приміщення 
досить світлі, 
лампочки у 
приміщенні 
яскраві 

 

2. Провести 
ремонтні 
роботи фасаду 
та приміщень 
суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання  

В процесі 
виконання 

Ремонт фасаду 
вже зроблено 

 

 

 

Барвінківський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Барвінково, вул. Богдана Хмельницького, 

6. 

Для даного суду було розроблено та надано 2 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнято 

судом 2 рекомендації. Виконана в повному обсязі 1 рекомендація, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стала проведена нарада 

працівників апарату суду та доведення до них етичні норми спілкування з відвідувачами суду. 
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Таблиця 14. Форма оцінки виконання рекомендацій Барвінківським районним судом 

Харківської 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. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультатив-
ної роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпе-
ченими) 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  Немає 
волонтерів 

 

Сприйняття роботи  працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, 
що найчастіше 
спілкуються з 
особами, які 
вперше 
звертаються до 
суду, для 
надання їм 
загально-
організаційних 
консультацій 

Прийнята Може бути 
виконана без 
використання 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Було проведено 
нараду 
працівників 
апарату суду та 
доведено до них 
етичні норми 
спілкування з 
відвідувачами 
суду 

 

 

 

Близнюківський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Близнюки, вул. Свободи, 46 а. 

Для даного суду було розроблено та надано 2 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнята 

судом 1 рекомендація, відхилена – 1 рекомендація. Виконана в повному обсязі 1 рекомендація, не 

виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендації стала проведення інструктажу для 

працівників апарату суду. 
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Таблиця 15. Форма оцінки виконання рекомендацій Близнюківським районним судом 

Харківської 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. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультатив-
ної роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпе-
ченими) 

Відхилена Може бути 
виконана  за 
певних умов 

Не виконана  Немає 
волонтерів 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, 
що найчастіше 
спілкуються з 
особами, які 
вперше 
звертаються до 
суду, для 
надання їм 
загально-
організаційних 
консультацій 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Було проведено 
інструктаж для 
працівників 
апарату суду 

 

 

  

Богодухівський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Богодухів, площа Незалежності, 17 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них зручності та комфортності 

перебування у суді стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, 

дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 2 рекомендації, в процесі 

розгляду – 1 рекомендація. Виконана в повному обсязі 1 рекомендація, виконана частково – 1 

рекомендація, в процесі виконання – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: покращений доступ до 

побутових приміщень (туалетів); на стендах є зразки всіх необхідних документів; раз на півроку 
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підводяться підсумки роботи суддів, де,зокрема, розглядається питання узагальнення практики 

обґрунтування (перенесення) слухання справ. 

Таблиця 16. Форма оцінки виконання рекомендацій Богодухівським районним судом 

Харківської 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 перебування в суді  

1. Покращити 
облаштування 
приміщення 
Богодухівського 
районного суду 
Харківської 
області. При 
цьому необхідно 
подбати, перш за 
все про зручність 
для відвідувачів 
суду – 
забезпечити 
краще освітлення 
у приміщеннях 
суду, 
збільшити/покра
щити місця для 
очікування, 
покращити 
доступ до 
побутових 
приміщень 
(туалетів) 

Прийнята Може бути 
виконана  за 
певних умов 

Виконана 
частково 

Є два туалети 

 - вуличний та 
у приміщенні 
суду. У 
приміщенні, в 
основному, 
для 
працівників 
суду. Обидва 
знаходяться у 
належному 
стані  

 

У суді 
зазвичай 
невелика 
кількість 
людей, тому 
необхідності 
збільшувати 
кількість місць 
немає. Окрім 
того, 
приміщення 
має вузькі 
коридори, і 
збільшувати 
кількість місць 
для 
очікування 
нема де. 
Щодо 
освітлення, то 
намагаємося 
економити, бо 
це бюджетні 
кошти 

Повнота  та ясність інформації 

1. Вдосконалити 
наявні в суді 
інформаційні 
стенди для 
відвідувачів суду, 
доповнивши їх 
реальними 
зразками 
процесуальних 
документів, які 
стосуються 
найбільш 
поширених 
категорій справ 

В процесі 
розгляду 

Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана 
частково 

На стендах є 
зразки всіх 
необхідних 
документів 

 

Судді 
заперечують 
щодо 
розміщення 
зразків 
позовних заяв, 
бо вважають, 
що це не 
покращить 
ситуацію - 
люди все одно 
будуть 
запитувати і 
перепитувати, 
як написати 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення/ 
перенесення 
судових справ 

Прийнята  Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Раз на півроку 
підводяться 
підсумки 
роботи суддів 
з 
узагальненням 
практики 

 

 

 

Борівський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Борова, вул. Миру, 11 

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, 

дотримання термінів судового розгляду – 2 рекомендації. Прийнято судом 3 рекомендації, відхилена – 1 

рекомендація. Виконано в повному обсязі 3 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: заміна освітлювальних 

ламп на більш яскраві; регулярне ведення статистики, проведення зборів суддів щодо дотримання 

процесуальних термінів; за необхідності – коригування графіків слухань, за можливості - врахування 

побажання сторін. 

Таблиця 17. Форма оцінки виконання рекомендацій Борівським районним судом 

Харківської 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 для 
паркування 
автомобілів 
відвідувачів 

 

Відхилена  Не виконана  Власної 
парковки 
немає, але є 
місця уздовж 
дороги, на 
яких можна 
припаркувати 
машини без 
створення 
проблем для 
дорожнього 
руху 
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Зручність та комфортність перебування  в суді 

1. Забезпечити 
краще 
освітлення в 
приміщеннях 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Замінили 
лампочки на 
більш яскраві 

 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/ 

перенесення 
судових 
засідань 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному  
обсязі 

Регулярно 
ведеться 
статистика, 
проводяться 
збори суддів 
щодо 
дотримання 
процесуальних 
термінів  

 

2. Переглянути 
графіки 
слухань, 
зробити їх 
більш 
реалістичними. 
В подальшому 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Графіки слухань 
коригуються, 
побажання 
сторін 
враховуються 

 

 

 

 

Валківський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. Ков'язька, б. 44. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації - 1 рекомендація, дотримання термінів 

судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 2 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. 

Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: у суді призначено особу 

інформатора; щоквартально проводяться збори суддів з обговоренням проблем дотримання 

процесуальних термінів. 
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Таблиця 18. Форма оцінки виконання рекомендацій Валківським районним судом 

Харківської 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.   Визначити в 
апараті суду 
посадову особу 
– 
«інформатора», 
яка могла б 
надавати 
загально-
організаційні 
консультації 
відвідувачам 
суду та 
координувати 
заходи щодо 
інформування 
відвідувачів 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному  
обсязі 

У суді 
призначено 
особу 
інформатора 

 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Підвищити 
рівень 
інформативності 
веб-сторінки 
суду на сайті 
судової влади 
України 

Відхилена  Не виконана   На сторінці 
суду міститься 
вся необхідна 
інформація. 
Форма 
наповнення 
була 
запропонована 
ДСА України 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду 

Прийнята 
 

Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Щоквартально 
проводяться 
збори суддів з 
обговоренням 
проблем 
дотримання 
процесуальних 
термінів 
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Великобрлуцький районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Великий Бурлук, вул. Паркова, 9. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти та 

ясності інформації - 1 рекомендація. Прийнято судом 2 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. 

Виконана в повному обсязі 1 рекомендація, виконана частково – 1 рекомендація, не виконана – 1 

рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: замінили лампочки на 

більш яскраві; на інформаційних стендах розміщена вся необхідна інформація. 

Таблиця 19. Форма оцінки виконання рекомендацій Великобурлуцьким районним 

судом Харківської 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. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Відхилена Може бути 
виконана  за 
певних умов 

Не виконана  У районі 
немає 
волонтерів 

 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Забезпечити 
краще 
освітлення в 
приміщеннях 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Замінили 
лампочки на 
більш яскраві 

 

 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Розробити і 
змістовно 
наповнити 
тематичні 
інформаційні 
«кармани», в 
яких розмістити 
необхідну для 
учасників 
судового 
розгляду 
інформацію 

Прийнята Може бути 
виконана  без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

Вся необхідна 
інформація 
міститься на 
інформаційних 
стендах 

 

Інформаційних 
карманів 
немає, бо 
переживаємо, 
що 
інформацію 
розберуть 
разом із 
карманами 
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Вовчанський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Торгова, 2. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти та 

ясності інформації - 1 рекомендація. Прийнята судом 1 рекомендація, відхилено – 2 рекомендації. 

Виконана в повному обсязі 1 рекомендація, виконана частково – 1 рекомендація, не виконано – 2 

рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: у суді наявні чисті туалети, 

до яких є вільний доступ; на інформаційних дошках та на сторінці судової влади розміщена вся 

необхідна для відвідувачів суду інформація. 

Таблиця 20. Форма оцінки виконання рекомендацій Вовчанським районним судом 

Харківської 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 для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 

Відхилена  Не виконана  Приміщення 
суду 
знаходиться 
на території 
базару. 
Покращити 
умови 
паркування 
у зв’язку з 
цим 
неможливо 

2. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  Немає 
звідки 
залучати 
волонтерів. 
У місті їх 
немає 
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Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Покращити 
доступ 
відвідувачів до 
побутових 
приміщень 
(туалетів) 

 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

Є два туалети: 
один у дворі суду, 
інший - у 
приміщенні. 
Туалет, що 
знаходиться у 
дворі 
розрахований на 
декілька закладів. 
Слідкувати за його 
чистотою складно. 
Туалет у 
приміщенні - без 
таблички, тому що 
до нього 
навідуються люди 
з прилеглого 
базару. Але він 
чистий і доступ до 
нього вільний 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Розробити і 
змістовно 
наповнити 
тематичні 
інформаційні 
«кармани», в 
яких 
розмістити 
необхідну для 
учасників 
судового 
розгляду 
інформацію 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Інформаційних 
карманів немає, 
але вся необхідна 
інформація є на 
дошках та сайті  

 

 

 

Дворічанський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Дворічна, вул. Осіння, 1. 

Для даного суду було розроблено та надано 2 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду - 1 рекомендація. Прийнята судом 

1 рекомендація, відхилена – 1 рекомендація. В процесі виконання - 1 рекомендація, не виконана – 1 

рекомендація. 

Результатами виконання рекомендації стало проведення постійного аналізу дотримання 

суддями процесуальних термінів судового розгляду та обговорення результатів. 
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Таблиця 21. Форма оцінки виконання рекомендацій  Дворічанським районним судом 

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

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  Немає 
бажаючих, 
немає 
волонтерів 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Аналіз 
проводиться 
постійно. 
Результати 
обговорюються 

 

 

 

Дергачівський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Першого Травня, 63. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду - 1 рекомендація. Прийнято судом 

3 рекомендації. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, виконана частково – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: встановлений пандус, в 

коридорі облаштоване місце для ознайомлення з документами людей з особливими потребами, стенди 

з інформацією знаходяться на зручному рівні; на інформаційних дошках розміщена інформація про 

безоплатний центр юридичної допомоги, до якого можуть звертатися громадяни; при складанні графіків 

закладається оптимальний час для слухання справи, за можливості враховуються побажання сторін. 
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Таблиця 22. Форма оцінки виконання рекомендацій Дергачівським районним судом 

Харківської 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 
(наприклад, 
встановити 
пандуси) 

 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Встановлений 
пандус, в 
коридорі 
облаштоване 
місце для 
ознайомлення з 
документами, 
стенди з 
інформацією 
знаходяться на 
зручному рівні 

 

 

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

Прийнята Може бути 
виконана без 
використання 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

У місті є 
безоплатний 
вторинний центр 
юридичної 
допомоги. Люди 
можуть 
звертатися до 
нього. На дошках 
розміщена 
інформація про 
центр 

 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Переглянути 
графіки 
слухань, 
зробити їх 
більш 
реалістичними, 
в подальшому 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 
(особливо, з 
інших 
населених 
пунктів) 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана 
частково 

При складанні 
графіків 
закладається 
оптимальний 
час для 
слухання, за 
можливості 

 враховуються 
побажання 
сторін 

 

Проблемою є 
те, що іноді 
справу слухає 
1 суддя, іноді - 
колегія, тому 
важко чітко 
узгодити час. 
По-друге, у 
суді працюють 
9 суддів, а 
залів лише 4. 
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Зачепилівський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Зачепилівка, вул. Свердлова, 7. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 3 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду - 1 рекомендація. Прийнято судом 

2 рекомендації, відхилено – 2 рекомендації. Виконана частково 1 рекомендація, не виконано – 3 

рекомендації. 

Результатами часткового виконання рекомендації стало те, що слухання справ відбуваються 

відповідно встановленому графіку. 

Таблиця 23. Форма оцінки виконання рекомендацій Зачепилівським районним судом 

Харківської 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 для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду. Створити 
додаткові 
місця для 
парковки 

Відхилена  Не виконана  Машини можна 
паркувати 
уздовж вулиці. 
Рух по ній 
невеликий, і 
запарковані 
автомобілі не 
будуть нікому 
заважати 

2. Покращити 
умови доступу 
до суду для 
людей з 
обмеженими 
можливостям 
(наприклад, 
встановити 
пандуси) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
Виконання 

 

Не виконана  З бюджету не 
виділено кошти 
на пандуси.  

 

3. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпе-

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

 

Не виконана  Немає 
бажаючих 
волонтерів. Не 
проти, якщо б 
якась 
громадська 
організація 
зголосилася 
приїздити та 
надавати 
консультації 
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ченими) 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Розробити 
рекомендації 
щодо 
планування 
графіку 
розгляду справ 
(зокрема, в 
частині 
прогнозування 
можливості 
тривалості 
слухань), 
встановити 
контроль за 
дотриманням 
графіку 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана 
частково 

Слухання 
відбуваються 
відповідно 
встановленому 
графіку 

 

Рекомендації не 
розроблені, 
тому що 
засідань 
небагато, 
великого 
завантаження 
немає 

 

Зміївський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 6. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, сприйняття 

роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнято судом 3 рекомендації, відхилена – 1 

рекомендація. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, в процесі виконання – 1 рекомендація, не 

виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: встановлено пандус; 

постійно збираються наради та проводиться інструктаж працівників апарату суду щодо спілкування з 

відвідувачами; регулярно подаються клопотання до ТУ ДСА України в Харківській області щодо 

виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення суду. 

Таблиця 24. Форма оцінки виконання рекомендацій Зміївським районним судом 

Харківської 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. Забезпечити 
можливість 
безперешкодн
ого доступу до 
суду людей з 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Встановлено 
пандус 
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обмеженими 
можливостями 
(наприклад, 
встановити 
пандуси) 

 

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

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

 

Не виконана  

 

Немає 
волонтерів у 
районі 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Провести 
додатковий 
інструктаж 
працівників 
апарату суду, 
що найчастіше 
спілкуються з 
особами, які 
вперше 
звертаються до 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Постійно 
збираються 
наради та 
проводиться 
інструктаж 

 

 

 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Клопотати 
перед ТУ ДСА 
про виділення 
коштів на 
покращення 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
приміщення 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

 

В процесі 
виконання 

Клопотання 
подаються до ТУ 
ДСА в Харківській 
області постійно. 
Гроші виділяються 
в рамках 
щорічного 
бюджету 

 

 

 

Золочівський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Золочів, вул. Центральна, 13. 

Для даного суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалося 3 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 3 рекомендації. Прийнято судом 
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4 рекомендації, відхилено – 2 рекомендації. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, в процесі 

виконання – 1 рекомендація, виконана частково – 1 рекомендація, не виконано – 2 рекомендації. 

Результатами часткового чи повного виконання рекомендацій стало: встановлено пандус, є 

кнопка виклику, на першому поверсі розташований зал судових засідань; регулярно по завданню 

Апеляційного суду Харківської області проводиться аналіз дотримання суддями процесуальних термінів 

судового розгляду; графіки слухань формуються відповідно до закону, судді намагаються їх 

дотримуватися; у разі перенесення судового засідання сторонам про це повідомляється усіма 

можливими способами. 

Таблиця 25. Форма оцінки виконання рекомендацій Золочівським районним судом 

Харківської 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 для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду. Створити 
місце для 
парковки 

Відхилена  Не виконана  

 

Суд не має 
поруч вільної 
території 

 

2. Забезпечити 
можливість 
безперешкодн
ого доступу до 
суду людей з 
обмеженими 
можливостями 
(наприклад, 
встановити 
пандуси) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Є пандус, 
кнопка 
виклику. На 
першому 
поверсі 
розташований 
зал судових 
засідань. Є 
наміри 
перемістити 
канцелярію на 
перший поверх 

 

 

3. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпе-

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  У районі немає 
волонтерів  
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ченими) 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Аналіз 
проводиться 
регулярно по 
завданню 
Апеляційного 
суду Харківської 
області 

 

 

 

2. Переглянути 
графіки слухань, 
зробити їх 
більш 
реалістичними, 
в подальшому 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 
(особливо з 
інших 
населених 
пунктів) 

Прийнята Може бети 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Графіки 
формуються 
відповідно до 
закону, судді 
намагаються їх 
дотримуватися 

 

 

 

3. Заздалегідь 
повідомляти 
осіб про 
перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 
залежать від 
судді 

Прийнята Може бети 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

У разі 
перенесення 
судового 
засідання 
сторонам про це 
повідомляється 
усіма 
можливими 
способами 

 

Якщо 
перенесення 
відбувається 
раптово 
(суддя 
захворів, 
наприклад), то 
вчасно 
повідомити не 
вдається 
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Ізюмський міськрайонний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 3 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 3 рекомендації. Прийнято судом 

2 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. В процесі виконання – 2 рекомендації, не виконана – 1 

рекомендація. 

Результатами часткового виконання рекомендацій стало: ведеться робота щодо розробки 

рекомендацій з планування графіку розгляду справ; у випадку перенесення слухання справи сторонам 

телефонують або повідомляють про перенесення за допомогою смс. 

Таблиця 26. Форма оцінки виконання рекомендацій Ізюмським міськрайонним судом 

Харківської 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. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече
ними) 

Відхилена  Не виконана  

 

У районі 
волонтери 
відсутні 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Розробити 
рекомендації 
щодо 
планування 
графіку 
розгляду справ 
(зокрема, в 
частині 
прогнозування 
тривалості 
слухань), 
встановити 
контроль за 
дотриманням 
графіку 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Робота щодо 
розробки 
рекомендацій 
ведеться. 
Обговорюються 
варіанти 
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2. Заздалегідь 
повідомляти 
осіб про 
перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 
причин, що 
залежать від 
судді 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Якщо є номер 
телефону 
сторони, 
телефонуємо, 
повідомляємо 
через смс-
повідомлення 

 

 

 

 

 

Кегичівський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Кегичівка, вул. Миру, 26. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації, які стосуються повноти та ясності 

інформації. Прийнято судом 2 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. Виконано в повному обсязі – 2 

рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами виконання рекомендацій стало: розміщення усієї необхідної інформації на 

інформаційних стендах суду; підготовка бланків платіжних документів, якими можуть скористатися 

відвідувачі суду. 

Таблиця 27. Форма оцінки виконання рекомендацій Кегичівським районним судом 

Харківської 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. Вдосконалити 
наявні в суді 
інформаційні 
стенди для 
відвідувачів 
суду, 
доповнивши їх 
реальними 
зразками 
процесуальних 
документів, які 
стосуються 
найбільш 
поширених 
категорій справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Вся необхідна 
інформація 
міститься на 
інформаційних 
стендах 
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2. Підготувати 
бланки 
платіжних 
документів із 
заповненими 
основними 
реквізитами 
для 
перерахування 
найбільш 
поширених 
видів судових 
витрат, 
розмістити їх в 
«інформацій-
них» карманах 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Готуються бланки 
платіжних 
документів, які 
роздаються 
відвідувачам 

 

 

 

3. Підвищити 
рівень 
інформатив-
ності веб-
сторінки суду 

Відхилена  Не виконана  Вважають, 
що вся 
необхідна 
інформація 
на сайті є 

 

Коломацький районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, Коломацький район, с. Різуненкове, вул. 

Центральна, 56. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, 

дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 4 рекомендації. Виконана в 

повному обсязі 1 рекомендація, виконано частково – 2 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стало: встановлено кнопку 

виклику, є переносний пандус, створена «мобільна група», яка за необхідності готова допомогти особам 

з обмеженими можливостями дістатися до суду; у фойє суду є стіл для роботи з документами та лавки 

для очікування; графіки слухань відповідають реаліям; судді намагаються враховувати побажання сторін 

(з інших сіл, Харкова) щодо призначення дати та часу слухання справи. 
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Таблиця 28. Форма оцінки виконання рекомендацій Коломацьким районним судом 

Харківської 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 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

 

Виконана 
частково 

Є кнопка 
виклику, є 
переносний 
пандус. 
Помічник 
голови суду та 
судовий 
розпорядник за 
необхідності 
готові 
допомогти 
особам з 
обмеженими 
можливостями 
дістатися до 
суду 

Звичайний 
пандус 
встановити 
зараз немає 
можливості - 
досить 
вузький прохід 
до суду. 
Необхідно 
зробити 
реконструкцію 
порогу та 
входу до суду 

2. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече
ними) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
за певних 
умов 

Не виконана  

 

Зверталися до 
райадміністра
ції і з’ясували, 
що в районі є 
громадські 
організації. 
Але вони не 
мають 
волонтерів і 
допомогти 
нічим не 
можуть 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Збільшити 
кількість місць 
в приміщенні 
суду для 
відвідувачів, 
створити для 
них «зони 
очікування». 
Організувати в 
суді кімнату, де 
вони могли б 
підготувати 
необхідні 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана 
частково 

В фойє суду є 
стіл для роботи 
з документами 
та лавки для 
очікування 

 

Вільних кімнат 
у суді немає 
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документи, 
ознайомитись 
з матеріалами 
справи 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Переглянути 
графіки 
слухань, 
зробити їх 
більш 
реалістичними, 
в подальшому 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 
(особливо з 
інших 
населених 
пунктів) 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Графіки слухань 
відповідають 
реаліям. Судді 
намагаються 
враховувати 
побажання 
сторін (з інших 
сіл, Харкова) 

 

 

Красноградський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Харківська, 127. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, 

дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 2 рекомендації. Виконано в 

повному обсязі 2 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами виконання рекомендацій стало: у коридорах є зручні місця для роботи з 

документами; регулярно проводяться наради щодо дотримання графіків розгляду справ. 

Таблиця 29. Форма оцінки виконання рекомендацій Красноградським районним 

судом Харківської 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. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана   Немає 
волонтерів 
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похилого віку, 
малозабезпече
ними) 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Виділити у 
приміщенні суду 
кімнату, де 
відвідувачі 
могли б 
підготувати 
необхідні 
документи, 
ознайомитись з 
матеріалами 
справи. Кімната 
повинна бути 
забезпечена 
достатньою 
кількістю столів 
та стільців, 
інформаційними 
стендами 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Приміщення суду 
досить просторе, 
коридори широкі. 
Є зручні місця для 
роботи з 
документами 

 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Переглянути 
графіки 
розгляду справ, 
зробити їх 
більш 
реалістичними, 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 
(особливо з 
інших 
населених 
пунктів) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Робота з 
перегляду графіків 
розгляду справ 
ведеться постійно. 
Досить часто 
проводяться 
наради щодо 
оптимізації 
роботи 

 

 

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Першого Травня, 27а. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, 

дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнята судом 1 рекомендація, відхилено – 

2 рекомендації. В процесі виконання 1 рекомендація, не виконано – 2 рекомендації. 

Результатом часткового виконання рекомендації стало постійне проведення аналізу стосовно 

дотримання процесуальних термінів. 
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Таблиця 30. Форма оцінки виконання рекомендацій Куп’янським міськрайонним 

судом Харківської 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. Залучити 
волонтерів до 
консультативної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече-
ними) 

Відхилена  Не виконана   У районі 
немає 
волонтерів 

 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Збільшити 
кількість зручних 
місць в 
приміщенні суду 
для очікування, 
оформлення 
документів, 
підготовки для 
засідання 

Відхилена Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Не виконана   Місць у 
приміщенні 
суду 
достатньо 
для 
відвідувачів 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
розгляду справ та 
узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Аналіз стосовно 
дотримання 
процесуальних 
термінів 
проводиться 
постійно 
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Лозівський міськрайонний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 9. 

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, 

дотримання термінів судового розгляду – 2 рекомендації. Прийнято судом 3 рекомендації, відхилена – 1 

рекомендація. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, виконана частково – 1 рекомендація, не 

виконана – 1 рекомендація. 

Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стало: залучили до роботи центр 

безоплатної вторинної допомоги; постійно збираються наради, на яких обговорюється питання аналізу 

дотримання процесуальних термінів; регулярно переглядаються графіки розгляду справ, які коригуються 

в залежності від складності справи, при можливості враховуються побажання сторін. 

Таблиця 31. Форма оцінки виконання рекомендацій Лозівським міськрайонним  

судом Харківської 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. Залучити 
волонтерів для 
консультативної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпечен
ими) 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана 
частково 

Залучили до 
роботи центр 
безоплатної 
вторинної 
допомоги 

 

Є 
необхідність 
присутності 
волонтерів у 
суді 
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Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Організувати у 
суді кімнату 
(«зону 
очікування»), де 
представники 
сторін могли б 
підготувати 
необхідні 
документи, 
ознайомитись з 
матеріалами 
справи тощо. 
Така кімната 
повинна бути 
забезпечена 
достатньою 
кількістю столів 
та стільців, 
інформаційними 
стендами 

Відхилена  Не виконана  У суді 
достатньо 
місця. Є столи, 
лавки 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
розгляду та 
узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення 
або 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Аналіз 
дотримання 
процесуаль-
них термінів 
проводиться 
постійно. 
Збираються 
наради, на 
яких 
обговорюєть-
ся це питання 

 

 

 

2. Переглянути 
графіки слухань, 
зробити їх 
більш 
реалістичними, 
в подальшому 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін 
(особливо з 
інших 
населених 
пунктів) 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Графіки 
постійно 
перегляда-
ються і 
коригуються в 
залежності від 
складності 
справи. При 
можливості 
враховуються 
побажання 
сторін 
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Люботинський міський суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Некрасова, 10. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, повноти та 

ясності інформації – 1 рекомендація. Прийнято судом 3 рекомендації. Виконана частково 1 

рекомендація, не виконано – 2 рекомендації. 

Результатами часткового виконання рекомендації стало: проведення напередодні Дня суду Днів 

відкритих дверей суду 

Таблиця 32. Форма оцінки виконання рекомендацій Люботинським міським судом 

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

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  Звертались з 
проханням до 
Національного 
юридичного 
університету 
надати 
волонтерську 
допомогу від 
студентів. 
Нажаль, 
віддаленість 
Люботина від 
Харкова не 
заохотила 
студентів до 
волонтерської 
роботи 

Повнота та ясність інформації 

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

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

Щорічно 
напередодні 
Дня суду 
проводяться 
Дні відкритих 
дверей суду 

 

Виконується 
просвітницьку 
роботу 
самостійно, 
без залучення 
НГО 
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матеріалів чи 
майстер-класів 
для всіх 
бажаючих 

Зручність та комфортність перебування у суді 

1. Клопотати перед 
ТУ ДСА в 
Харківський 
області про 
виділення коштів 
на ремонтні 
роботи 
приміщення суду 

прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

 

Не виконана  

 

Постійно 
звертаємося з 
проханням 
надати кошти 
на ремонт 
суду (дах та 
хол корпусу Б, 
відсутність 
туалету у 
приміщеннях 
тощо) 

 

Первомайський міськрайонний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, 18. 

Для даного суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 2 рекомендації, 

дотримання термінів судового розгляду – 2 рекомендації. Прийнято судом 4 рекомендації, відхилена – 1 

рекомендація. Виконано в повному обсязі 3 рекомендації, в процесі виконання – 1 рекомендація, не 

виконана – 1 рекомендація. 

Результатами часткового або повного виконання рекомендацій стало: додали більш яскраві 

лампи, додали столи та стільці для зручної роботи з документами та очікування; постійно 

переглядається графік розгляду справ з метою його оптимізації; у випадку перенесення слухання справи 

розсилаються повістки (але пошта не завжди вчасно їх доставляє). 

Таблиця 33. Форма оцінки виконання рекомендацій Первомайським міськрайонним  

судом Харківської 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. Залучити 
волонтерів до 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

Не виконана  У районі немає 
волонтерів 
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верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече
ними) 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Забезпечити 
краще 
освітлення в 
приміщеннях 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Додали більш 
яскраві лампи 

 

 

2. Збільшити 
кількість 
зручних місць у 
приміщеннях 
суду для 
очікування, 
оформлення 
документів, 
підготовки до 
справи 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Додали столи 
та стільці 

 

 

 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Розробити 
рекомендації 
щодо 
планування 
графіку 
розгляду 
(зокрема, в 
частині 
планування 
можливості 
тривання 
слухань), 
встановити 
контроль за 
дотриманням 
графіку 

Прийнята Може бути 
виконана без 
використання 
додаткових 
ресурсів 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Постійно 
переглядається 
графік. 
Робиться його 
оптимізація 

 

 

 

2. Заздалегідь 
повідомляти 
осіб про 
перенесення 
судового 
засідання по 
справі, якщо, 
наприклад, 
останнє не 
відбудеться з 

Прийнята Може бути 
виконана без 
використання 
додаткових 
ресурсів 

В процесі 
виконання 

Розсилаються 
повістки, але 
пошта не 
завжди вчасно 
їх доставляє 
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причин, що 
залежать від 
судді 

 

Печенізький районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Печеніги, вул. Незалежності, 48а. 

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 – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. 

Прийнято судом 3 рекомендації, відхилено – 2. Виконана частково 1 рекомендація, в процесі виконання 

-  2 рекомендації, не виконано – 2 рекомендації. 

Результатами часткового виконання рекомендацій стало: у суді проводяться ремонтні роботи; 

встановлено кнопку виклику для людей з обмеженими можливостями; підготовлені інформаційні 

стенди, на яких є вся необхідна для відвідувачів суду інформація. 

Таблиця 34. Форма оцінки виконання рекомендацій Печенізьким районним судом 

Харківської 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 
до приміщення 
суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Є кнопка 
виклику. На 
вході підлога 
на рівні землі, 
тому люди з 
обмеженими 
можливостями 
без проблем 
можуть 
потрапити до 
приміщення 
суду 

Існує 
проблема 
встановлення 
пандусу 
усередині суду 

 

2. Залучити 
волонтерів до 
консультативної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Відхилена Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Не виконана  

 

У районі 
немає 
волонтерів 
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Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Покращити 
умови доступу до 
побутових 
приміщень 
(туалетів) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Проводяться 
ремонтні 
роботи 

 

 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Розробити і 
змістовно 
наповнити 
тематичні 
інформаційні 
«кармани», в 
яких розмістити 
необхідну для 
учасників 
судового 
розгляду 
інформацію: 
зразки 
процесуальних 
документів, які 
стосуються 
найбільш 
поширених 
категорій справ, 
бланки 
платіжних 
документів із 
заповненими 
основними 
реквізитами для 
перерахування 
найбільш 
поширених видів 
судових витрат 

Прийнята Може бути 
виконана 
без 
додаткових 
ресурсів 

Виконана 
частково 

Стенди 
підготовлені, 
на них є вся 
необхідна 
інформація 

 

 

Триває 
дооформлення 
стендів 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Переглянути 
графіки судових 
слухань, зробити 
їх більш 
реалістичними, 
за можливості 
враховувати 
побажання 
сторін (особливо 
з інших 
населених 
пунктів) 

Відхилена  Не виконана  Справ досить 
мало. Немає 
обсягів, задля 
яких слід 
переглядати 
графіки 
слухань 
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Сахновщинський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Сахновщина, вул. Шмідта, 8. 

Для даного суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалася 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1 рекомендація, сприйняття 

роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація. Прийнято судом 2 рекомендації, відхилена – 1 

рекомендація. Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, не виконана – 1 рекомендація. 

Результатами виконання рекомендацій стало: забезпечення відвідувачів суду зручними місцями, 

стільцями та столами для роботи з документами, підготовки до справи та очікування; проведення 

регулярної роботи з апаратом суду щодо спілкування з відвідувачами суду. 

Таблиця 35. Форма оцінки виконання рекомендацій Сахновщинським районним судом 

Харківської 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. Залучити 
волонтерів 
(наприклад, 
представників 
НГО) до 
консультативної 
та інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече-
ними) 

Відхилена Може бути 
виконана за 
певних умов 

 

Не виконана  

 

У районі 
немає 
волонтерів 

 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Збільшити 
кількість зручних 
місць в 
приміщенні суду 
для відвідувачів. 
Створити для них 
«зони 
очікування», де 
можна було б 
підготувати 
необхідні 
документи, 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Є зручні місця, 
стільці та столи 
для роботи з 
документами, 
підготовки до 
справи та 
очікування 
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ознайомитися з 
матеріалами 
справи тощо 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

1. Доповнити 
посадові 
інструкції 
працівників 
апарату суду 
інформацією про 
етичні 
організаційні 
вимоги щодо 
спілкування з 
учасниками 
судового 
розгляду та 
відвідувачами 
суду, 
передбачивши 
обов’язок 
максимально 
можливого 
сприяння 
відвідувачам 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Є відповідні 
інструкції, 
проводиться 
робота з апаратом 
суду 

 

 

 

 

 

 

Харківський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Покотилівка, вул. 

Сковороди, 18. 

Для даного суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2 рекомендації, повноти та 

ясності інформації – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація. 

Прийнято судом 5 рекомендацій, в процесі розгляду – 1 рекомендація. Виконана в повному обсязі 1 

рекомендація, в процесі виконання – 3 рекомендації, не виконано – 2 рекомендації. 

Результатами часткового або повного виконання рекомендацій стало: встановили пандус на 

вході до приміщення суду; керівництво суду звернулось до декана юридичного факультету ХНУ ім. 

В.Н.Каразіна з пропозицією про налагодження співпраці з юридичною клінікою; звернулися за 

грошовою допомогою до ТУ ДСА у Харківській області для покращення освітлення у приміщеннях суду та 

покращення доступу до побутових приміщень (туалетів); постійно аналізується наявна інформація на 

стендах суду та доповнюється зразками процесуальних документів для відвідувачів суду. 

 



 68 

Таблиця 36. Форма оцінки виконання рекомендацій Харківським районним судом 

Харківської 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, 
наприклад, 
встановити 
пандус при 
вході в 
приміщення 
суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Пандус на 
вході до 
приміщення 
суду 
встановлено 
наприкінці 
2015 року 

 

 

 

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

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

 

В процесі 
виконання 

Керівництво 
суду 
звернулось до 
декана 
юридичного 
факультету 
ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна з 
пропозицією 
про 
налагодження 
співпраці з 
юридичною 
клінікою 

На даний час 
погодження 
відсутнє 

 

Зручність та комфортність перебування в суді 

1. Покращити 
освітлення у 
приміщеннях 
суду 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

В процесі 
виконання 

Звернулися за 
грошовою 
допомогою до 
ТУ ДСА у 
Харківській 
обл. 

На даний час 
кошти відсутні 

 

2. Покращити 
доступ до 
побутових 
приміщень 
(туалетів) 

Прийнята Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

Не виконана Звернулися за 
грошовою 
допомогою до 
ТУ ДСА у 
Харківській 
обл. 

Необхідні кошти 
на ремонт 
туалету 
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Повнота та ясність інформації 

1. Вдосконалити 
наявні в суді 
інформаційні 
стенди для 
відвідувачів 
суду, 
доповнивши їх 
реальними 
зразками 
процесуальних 
документів, які 
стосуються 
найбільш 
поширених 
категорій справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

 

В процесі 
виконання 

Постійно 
аналізується 
наявна 
інформація на 
стендах суду 
та 
доповнюється 
зразками 
процесуальних 
документів 
для 
відвідувачів 
суду 

 

 

 

Дотримання термінів судового розгляду 

1. Розробити 
рекомендації 
щодо 
планування 
графіку 
розгляду 
(особливо в 
частині 
прогнозування 
тривалості 
слухань), 
встановити 
контроль за 
дотриманням 
графіку 

 

В процесі 
розгляду 

Потребує 
додаткових 
ресурсів для 
виконання 

 

 

 

Не виконана  Рекомендація 
знаходиться в 
процесі аналізу. 
Загалом 
обґрунтування 
можливості 
створення 
графіку 
прогнозування 
тривалості 
судового 
розгляду з 
урахуванням 
специфіки 
розгляду 
окремих 
категорій справ 
не вбачається 
можливим у 
даному суді у 
зв’язку з малим 
кількісним 
складом суддів 
у співвідношенні 
до 
завантаженості 
на кожного 
суддю 
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Чугуївський міський суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 1 рекомендація, зручності та 

комфортності перебування у суді – 1 рекомендація. Прийнято судом 4 рекомендації. Виконано в 

повному обсязі 2 рекомендації, виконано частково – 2 рекомендації. 

Результатами часткового або повного виконання рекомендацій стало: встановлення кнопки 

виклику для людей з обмеженими можливостями; наявність на інформаційній дошці інформації 

громадських організацій, які здійснюють правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, та їх 

контакти; регулярне обговорення на нарадах із суддями проблем дотримання термінів судового 

розгляду. 

Таблиця 37. Форма оцінки виконання рекомендацій Чугуївським міським судом 

Харківської 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, 
наприклад, 
встановити 
пандус при 
вході в 
приміщення 
суду 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

 

Виконана 
частково 

Будівля суду 
знаходиться 
врівень із 
землею, тому 
необхідності у 
пандусі на вході 
немає. Є кнопки 
виклику 
персоналу 

Приміщення 
суду 
знаходиться в 
оренді. Окрім 
того, воно є 
пам’яткою 
архітектури 

 

2. Залучити 
волонтерів 
(наприклад, 
представників 
НГО) для 
консультатив-
ної, 
інформаційної 
роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі 

До суду 
приходять 
представники 
громадських 
організацій. На 
інформаційному 
стенді є 
"кармани" з їх 
інформацією 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин затримки 
або перенесення 
судових засідань. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі 

Питання 
дотримання 
термінів 
судового 
розгляду 
обговорюється 
на кожній 
нараді із 
суддями 

 

 

Зручність та комфортність перебування у суді 

1. Клопотати 
перед ТУ ДСА в 
Харківській 
області про 
виділення 
додаткових 
коштів на 
проведення 
ремонтних робіт 
приміщення 
суду, оновлення 
комп’ютерної 
техніки, закупку 
канцелярського 
приладдя 

Прийнята  

 

Виконана 
частково 

Постійно 
надсилаються 
звернення та 
клопотання до 
ТУ ДСА України 
в Харківській 
області 

 

 

Допомога 
отримується 
на загальних 
умовах при 
наявності 
коштів 

 

 

Шевченківський районний суд Харківської області 

Суд розташований за адресою: Харківська область, смт Шевченкове, вул. Центральна, 9а. 

Для даного суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду 

стосувалося 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, дотримання термінів 

судового розгляду – 1 рекомендація. Прийнято судом 3 рекомендації, відхилена – 1 рекомендація. 

Виконано в повному обсязі 2 рекомендації, не виконано – 2 рекомендації. 

Результатами виконання рекомендацій стало: збільшення інформації на сторінці суду на веб-

порталі судової влади, її постійне оновлення; підведення підсумків роботи (раз на півроку), де 

обговорюються питання дотримання суддями процесуальних термінів розгляду справ та причини їх 

затримання й перенесення. 
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Таблиця 38. Форма оцінки виконання рекомендацій Шевченківським районним судом 

Харківської 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 для 
паркування 
автотранспорту 
відвідувачів 
суду 

Відхилена  

 

Не виконана   

 

 

Парковки 
немає, але 
поруч із 
судом є 
багато місць 
для 
паркування 
(немає 
стільки 
автомобілів) 

2. Залучити 
волонтерів до 
інформаційної, 
консультативно
ї роботи з 
незахищеними 
верствами 
населення 
(людьми 
похилого віку, 
малозабезпече
ними) 

Прийнята Може бути 
виконана за 
певних умов 

 

Не виконана   

 

 

У районі 
немає 
волонтерів 

 

Повнота та ясність інформації 

1. Покращити 
наповнення 
інформацією 
про суд 
відповідну 
сторінку на 
порталі судової 
влади України 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі  

Додали 
інформації на 
сторінці суду на 
веб-порталі 
судової влади. 
Ця інформація 
постійно 
оновлюється 
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Дотримання термінів судового розгляду 

1. Провести 
аналіз 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
судового 
розгляду та 
причин 
затримки/ 

перенесення 
судових 
засідань. 
Узагальнити 
практику 
обґрунтування 
відкладення та 
перенесення 
судових справ 

Прийнята Може бути 
виконана без 
додаткових 
ресурсів 

 

Виконана в 
повному 
обсязі  

Раз на півроку 
підводяться 
підсумки 
роботи, де 
обговорюються 
питання 
дотримання 
суддями 
процесуальних 
термінів 
розгляду справ 
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ІІІ. Узагальнюючі висновки по впровадженню рекомендацій у судах Харківської 

області 

Загалом 38 судам Харківської області було надано 159 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). 

виміри, до яких відносяться рекомендації

2,50%

8,80%

24,50%

12,60%

16,40%

34,60%
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%
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0%

20,0

0%
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0%

30,0

0%

35,0

0%

40,0

0%

сприйняття роботи судді

сприйняття роботи працівників

апарату суду

дотримання термінів судового

розгляду

повнота та ясність інформації

зручність та комфортність

перебування у суді

доступність суду

 

Як видно із вищенаведеного графіку, 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 Харківської області у 2015 році, 

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

вдосконалення. 
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Найменша кількість рекомендацій була надана за виміром «сприйняття роботи судді». 

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 75,5%, відхиленими – 

17,6%, знаходяться в процесі розгляду – 6,9%. 

стан прийняття рекомендацій

6,90%

17,60%
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Приклади рекомендацій, які були відхилені деякими судами: 

1. Покращити умови для паркування автотранспорту відвідувачів суду (відхилені у міських судах з 

причин відсутності вільної прилеглої до суду території, у сільських – з причин можливості вільної 

парковки машин уздовж дороги); 

2. Залучити волонтерів до інформаційної, консультативної роботи з незахищеними верствами 

населення (відхилена деякими судами Харківської області з причин відсутності волонтерів у 

населених пунктах, де розташовані суди); 

3. Виділити додаткове приміщення (чи окремі зони) для роботи відвідувачів з документами, 

передбачивши в них інформаційні стенди, зокрема з розміщенням на них окремих видів 

стандартних документів (відхилені з причин відсутності вільних приміщень). 

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, яка була надана самими судами, 

можуть бути виконані без додаткових ресурсів 53,8%, потребують додаткових ресурсів для виконання – 

19,6%, можуть бути виконані за певних умов – 26,6%. 
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складність виконання рекомендацій
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потребують додаткових ресурсів

можуть бути виконані за певних умов

можуть бути виконані без додаткових

ресурсів 

 

В основному, без додаткових ресурсів можуть бути виконані рекомендації, імплементація яких 

залежить від суду. Наприклад, 

- Вдосконалити наявні у суді інформаційні стенди; 

- Провести додатковий інструктаж працівників апарату суду, що найчастіше спілкуються з 

особами, які вперше звертаються до суду; 

- Провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового розгляду та причин 

затримки/перенесення судових засідань; 

- Звернути увагу суддів на наявність негативного сприйняття відвідувачами їх поведінки та дій 

(рішень), що сприймається як упередженість та ін. 

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, 

- Залучити волонтерів до інформаційної, консультативної роботи з незахищеними верствами 

населення – у судах області може бути виконана за наявності громадських організацій або юристів, які б 

зголосилися безкоштовно проводити таку роботу; 

- Заздалегідь повідомляти осіб про перенесення судового засідання по справі – може бути 

виконана за умови наявності оперативних засобів зв’язку (номер телефону, кур’єрська служба тощо); 

- Покращити доступ до побутових приміщень (туалетів) – у судах області може бути виконана за 

можливості перенесення вуличного туалету до приміщення суду та ін. 

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), реконструкційні та ремонтні роботи у 

приміщеннях суду тощо. 

Показник стану виконання рекомендацій є якісним. Оцінка виконання/невиконання 

рекомендацій проводилась експертами проекту за консультаціями із представниками судів. У 

Харківській області в процесі виконання перебувають 15,8% рекомендацій, виконані частково - 17,1%, 

виконані в повному обсязі – 40,5%, не виконані – 26,6%. 
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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: 

- Забезпечити можливість безперешкодного доступу до суду людей з обмеженими 

можливостями – встановлені пандуси, є кнопки виклику для людей з обмеженими можливостями, у 

судах існують «мобільні групи», які готові прийти на допомогу маломобільним категоріям населення; 

- Вдосконалити наявні у суді інформаційні стенди – на стендах додалася інформація, яка постійно 

оновлюється, стенди розміщуються у зручному для відвідувачів суду місці та на зручному для очей рівні; 

- Провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового розгляду та узагальнити 

практику відкладення/перенесення судових справ – аналіз проводиться постійно, тримається на 

контролі голови суду, Апеляційного суду Харківської області; 

- Доповнити посадові інструкції працівників апарату суду інформацією про етичні та організаційні 

вимоги щодо спілкування з учасниками судового розгляду та відвідувачами суду – є документ, у якому 

зазначаються правила поведінки працівників суду, голова суду та керівник апарату суду постійно 

проводять збори та наради, на яких обговорюються питання етичної поведінки працівників суду та ін. 

 

Висновки та рекомендації 

Методологія карток громадянського звітування (КГЗ) є дієвим механізмом оцінки окремих 
аспектів діяльності суду, налагодження системи повідомлення про таку оцінку, надання рекомендацій, і 
як результат, реагування самої судової системи з метою підвищення своєї ефективності та прозорості. 

За результатами проведеного моніторингу можна зробити такі основні висновки: 
1. Рекомендації, надані судам Харківської області, стосувалися усіх вимірів роботи суду, але 

найбільше рекомендацій відносилось до виміру «Доступність суду», а саме: щодо паркувальних місць 

біля приміщення суду, безперешкодного доступу до суду людей з обмеженими можливостями, 

можливості незахищених верств населення отримати безкоштовну правову допомогу. Другими за 

значущістю були рекомендації за виміром «Дотримання термінів судового розгляду» (вчасність 

отримання повісток про засідання, вчасність початку засідання, обґрунтування затримки/перенесення 

слухання справи). 
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2. Усього судами було прийнято 75,5% рекомендацій, запропонованих за результатами опитування 

за методологією КГЗ, перебуває в процесі розгляду – 6,9%, відхилено – 17,6%. Основними причинами 

відхилення стали – недоцільність рекомендації з точки зору суду, а також відсутність певних умов для її 

виконання. 

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

перешкод з їх впровадження. Без додаткових ресурсів можуть бути виконані, в основному, понад 50% 

рекомендацій, які суди здатні реалізувати самостійно. Вони стосувалися вимірів «Повнота та ясність 

інформації», «Дотримання термінів судового розгляду», «Сприйняття роботи судді», «Сприйняття 

роботи працівників апарату суду». 

4. Додаткових ресурсів для виконання потребують близько 20% рекомендацій. Найчастіше вони 

стосувалися встановлення пандусів та кнопок виклику персоналу, покращення освітлення у приміщенні 

суду, ремонтних робіт. 

5. Рекомендації, які стосувалися доступу до суду людей з обмеженими можливостями в більшості 

судів виконані частково або повністю завдяки спільним зусиллям судів та Територіального управління 

ДСА в Харківській області. Однак ефективність виконання рекомендацій ставиться під сумнів у випадках, 

коли не враховуються певні обставини. Наприклад, у Ленінському районному суді м. Харкова 

встановлений пандус, який допомагає дістатися першого поверху будівлі, в той час як саме приміщення 

суду починається з другого поверху. 

6. Загалом по області виконано в повному обсязі 40,5% із усіх рекомендацій, виконано частково - 

17,1%, перебувають в процесі виконання - 15,8%, не виконаними є 26,6%. 

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 та юридичного університету, 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 
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Міністерство освіти і науки України 

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; 
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 Співпраця з галузевими міністерствами, українськими вузами та іншими донорами в сфері 
модернізації юридичної освіти. 

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; 



 83 

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; 

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 
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