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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.
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
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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 жовтні 2015 – травні 2016 року благодійною організацією «Всеукраїнська коаліція з
надання правової допомоги» було проведено фокус групи у судах Івано-Франківської,
Львівської, Чернівецької областей, Хмельницькому, Шепетівському, Славутському
міськрайонних, Старокостянтинівському районному, Нетішинському міському судах
Хмельницької області, Рожищенському районному суді Волинської області, Апеляційному суді
Рівненської області, Дубенському міськрайонному, Острозькому та Радивилівському районних
судах Рівненської області, Броварському, Васильківському міськрайонних, Вишгородському
районному судах Київської області, Апеляційному суді Чернігівської області. На основі
результатів дослідження підготовлено цей аналітичний звіт та відповідні рекомендації.
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І. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є покращення якості судових послуг через впровадження в життя
рекомендацій, що надаються громадськістю за результатами вивчення думки відвідувачів судів
щодо їхньої задоволеності судовими послугами.
Для досягнення поставленої мети дослідження базується на виконанні наступних завдань:
 Проаналізувати стан виконання судами рекомендацій отриманих в ході проведення
дослідження за методологією КГЗ щодо задоволеності відвідувачів окремими аспектами
функціонування судів.
 Визначити типові проблеми у виконанні отриманих рекомендацій.
 В рамках діалогу з усіма зацікавленими сторонами напрацювати шляхи впровадження
рекомендацій в життя.
 Забезпечити громадський за повним виконанням рекомендацій отриманих судами в ході
дослідження за методологією КГЗ.
Методи дослідження.
Дослідження проводиться на основі аналізу даних про виконання судами рекомендацій
отриманих в ході опитувань за методологією КГЗ.
Основне джерело даних – моніторингова анкета. Ця анкета містить відомості про всі отримані
судами рекомендації, оцінку складності виконання кожної рекомендації на думку суду та
коментарі щодо стану виконання рекомендації.
Порядок отримання статистичних даних.
До кожного суду було надісланий лист з проханням заповнити моніторингову анкету та надати
коментарі щодо стану виконання рекомендацій. До листа додавалася моніторингова анкета.
Анкета містить рекомендації, які були надані суду в попередніх колах опитування, а також поле
для коментарів суду щодо стану виконання та причини невиконання рекомендацій.
Контроль за своєчасним заповненням моніторингових анкет здійснював експерт з організації
та проведення дослідження спільно із регіональними координаторами проекту та
організаціями – партнерами проекту у цільових регіонах.
До польових робіт з проведення дослідження залучені 5 місцевих неурядових організацій:
1. Хмельницька обласна громадська організація «Подільська правова ліга», м.
Хмельницький.
2. Молодіжний громадський центр «Еталон», м. Івано-Франківськ.
3. Регіональний громадський фонд «Право і демократія», м. Львів.
4. Волинська обласна організація «Спілки юристів України», м. Луцьк
5. Громадська організація «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», м.
Чернігів.
Суди, стан виконання рекомендацій в яких, є предметом дослідження, розподілені між
партнерами проекту наступним чином:
№
Назва організації –
з/п
партнера проекту,
Назва суду
відповідальної за
проведення дослідження
в суді
Івано-Франківська область
1.
Богородчанський районний суд Івано-Франківської
МГЦ «Еталон»
області
2.
Болехівський міський суд Івано-Франківської області
МГЦ «Еталон»
3.
Верховинський районний суд Івано-Франківської
МГЦ «Еталон»
області
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4.
5.

16.
17.
18.
19.
20.

Галицький районний суд Івано-Франківської області
Городенківський районний суд Івано-Франківської
області
Долинський районний суд Івано-Франківської області
Івано-Франківський міський суд
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської
області
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської
області
Косівський районний суд Івано-Франківської області
Надвірнянський районний суд Івано-Франківської
області
Рогатинський районний суд Івано-Франківської області
Рожнятівський районний суд Івано-Франківської
області
Снятинський районний суд Івано-Франківської області
Тисменицький районний суд Івано-Франківської
області
Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
Апеляційний суд Івано-Франківської області
Івано-Франківський окружний адміністративний суд
Господарський суд Івано-Франківської області

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Львівська область
Бориславський міський Львівської області
Бродівський районний Львівської області
Буський районний Львівської області
Городоцький районний
Дрогобицький міськрайонний Львівської області
Жидачівський районний Львівської області
Жовківський районний Львівської області
Золочівський районний Львівської області
Кам'янка-Бузький районний Львівської області
Миколаївський районний Львівської області
Мостиський районний Львівської області
Перемишлянський районний Львівської області
Пустомитівський районний Львівської області
Радехівський районний Львівської області
Самбірський міськрайонний
Сколівський районний Львівської області
Сокальський районний Львівської області
Старосамбірський районний Львівської області
Стрийський міськрайонний Львівської області
Трускавецький міський Львівської області
Турківський районний Львівської області
Червоноградський міський
Яворівський районний Львівської області
Галицький районний Львівської області
Залізничний районний Львівської області
Личаківський районний
Апеляційний суд Львівської області

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
МГЦ «Еталон»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»
РГФ «Право і демократія»

48.

Чернівецька область
Апеляційний суд Чернівецької області

49.

Господарський суд Чернівецької області

50.

Чернівецький окружний адміністративний суд

51.

Першотравневий районний суд міста Чернівці

52.

Шевченківський районний суд міста Чернівці

53.

Садгірський районний суд міста Чернівці

54.
55.

Вижницький районний суд Чернівецької області
Герцаївський районний суд Чернівецької області

56.

Глибоцький районний суд Чернівецької області

57.

Заставнівський районний суд Чернівецької області

58.

Кельменецький районний суд Чернівецької області

59.
60.

Кіцманський районний суд Чернівецької області
Новоселицький районний суд Чернівецької області

61.
62.

Путильський районний суд Чернівецької області
Сокирянський районний суд Чернівецької області

63.
64.

Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Хотинський районний суд Чернівецької області

65.

Рівненська область
Радивилівський районний суд Рівненської області

66.

Острозький районний суд Рівненської області

67.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

68.

Апеляційний суд Рівненської області

69.

Хмельницька область
Нетішинський міський суд Хмельницькій області

70.
71.
72.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницькій
області
Шепетівський міськрайонний суд Хмельницькій
області
Славутський міськрайонний суд Хмельницькій області
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ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
МГЦ «Еталон»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
МГЦ «Еталон»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
МГЦ «Еталон»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
МГЦ «Еталон»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
Волинська обласна
організація «Спілки
юристів України»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
Волинська обласна
організація «Спілки
юристів України»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»
ХОГО «Подільська
правова ліга»

73.

Хмельницький міськрайонний суд

ХОГО «Подільська
правова ліга»

74.

Волинська область
Рожищевський районний суд Волинської області

75.

Чернігівська область
Апеляційний суд Чернігівської області

76.

Київська область
Броварський міськрайонний суд Київської області

77.

Вишгородський районний суд Київської області

78.

Васильківський міськрайонний суд Київської області

Волинська обласна
організація «Спілки
юристів України»
ГО «Чернігівський
громадський комітет
захисту прав людини»
ГО «Чернігівський
громадський комітет
захисту прав людини»
ГО «Чернігівський
громадський комітет
захисту прав людини»
ГО «Чернігівський
громадський комітет
захисту прав людини»

Етапи проведення дослідження.
І. Підготовчий етап.
На підготовчому була розроблена та апробована моніторингова анкета. Анкета являє собою
таблицю, що складається з 9 колонок, в яких вказані всі отримані судом рекомендації, стан їх
виконання та причини невиконання.
Зокрема,
Зміст рекомендацій – зазначається текст наданої суду рекомендації, яка відображена в
моніторинговому звіті за результатами дослідження за методологією КГЗ.
Стан прийняття рекомендації судом – вказується чи була прийнята судом рекомендація:
1 – не розглянута
2 – перебуває на розгляді
3 – відхилена
4 – прийнята
Характеристика складності виконання рекомендації – вказується оцінка рівня складності
виконання рекомендації за чотирибальною шкалою:
1 – нескладно виконати
2 – доволі складно виконати
3 – складно виконати
4 – практично неможливо виконати.
Стан виконання рекомендації – оцінка стану виконання рекомендації з точки зору суду за
чотирибальною шкалою:
1 – виконана повністю
2 – переважно виконана
3 – виконана частково
4 – невиконана.
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Результати часткового чи повного виконання рекомендації – відображається, що конкретно
було зроблено на виконання рекомендації, та як, внаслідок цього, змінилась робота суду в
позитивну сторону.
Коментарі та пояснення - для відхилених рекомендацій – причина відхилення, для прийнятих
але не виконаних – чого бракує, чи за яких умов може бути виконана; для виконаних – які були
складнощі та що стало запорукою виконання.
ІІ. Польові роботи.
Збір первинної статистичної інформації.
В даному дослідженні збір первинної статистичної інформації відбувався шляхом розсилання
моніторингової анкети до кожного із цільових судів з проханням її заповнити, вказавши стан
виконання отриманих рекомендацій причини та проблеми, що заважають успішному
впровадженню в життя всіх рекомендацій.
Правовою підставою для звернення до судів із запитом про заповнення моніторингової анкети
є ст. 1 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», Рішення ради
суддів України від 05.02.15 №5, Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020
роки, Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України.
Для автоматизації процесу підготовки моніторингових анкет та супровідних листів до них
нами була розроблена спеціальна форма, що складається із бази даних в форматі Microsoft
Excel та шаблону супровідного листа у форматі Microsoft Word. Це дало можливість формувати
пакет документів а також друкувати адреси на конвертах автоматично, що значно спростило
роботу з розсилання моніторингових анкет.
Аналіз та верифікація отриманих даних.
Після отримання заповнених моніторингових анкет, вся інформація була зведена до єдиної бази
даних для її подальшої обробки та аналізу. Заповнені анкети були перевірені на достовірність
шляхом вибіркового аналізу. Аналіз включав в себе перевірку отриманих відповідей з
відкритих джерел, наприклад інформації на веб-сайті суду, дзвінків до суду, візитів партнерів
проекту до судів.
На підставі отриманої інформації була надана оцінка виконанню рекомендацій, були виявленні
загальні тенденції щодо виконання чи невиконання окремих рекомендацій.
Обговорення результатів дослідження із представниками судів.
Результати моніторингових візитів були обговорені на фокус-групових дискусіях у цільових
судах. Метою цих заходів був спільний пошук причин невиконання окремих рекомендацій,
вироблення додаткових пропозицій та плану дій щодо успішного втілення рекомендацій в
життя.
Фокус-групи проводилися у кожному із цільових судів за участю працівників апарату суду та
суддів.
В ході фокус групи модератор заохочував учасників до обговорення, пропонував кожному з
учасників дискусії висловитися за досліджуваною темою. Вся інформація, зібрана під
час заходів буде занесена до протоколів фокус-групових дискусій для її подальшого аналізу.
Ці заходи показали значний інтерес у працівників суду до досліджень за методологією КГЗ.
Переважна більшість учасників заходів відзначала важливість та корисність таких досліджень.

10

Під час фокус-групової дискусії у Васильківському міськрайонному суді Київської області

Під час фокус-групової дискусії у Івано-Франківському окружному адміністративному суді
ІІІ. Поширення результатів дослідження
Результати дослідження буди представлені для широкого загалу під час зустрічі з
представниками судів Чернігівської області. Захід відбувся у приміщенні Апеляційного суду
Чернігівської області за участі представників судів області, представників Проекту USAID
«Справедливе правосуддя», представників Ради суддів України. Вказаний захід було проведено
для широкого розповсюдження результатів аналізу виконання рекомендацій, привернення
уваги широких кіл громадськості, спільного напрацювання механізмів виконання
рекомендацій.
Аналітичні звіти будуть надіслані до Державної судової адміністрації, Верховного Суду
України, вищих спеціалізованих судів, Мінюсту тощо. Аналітичні звіти будуть розміщені на
ВЕБ-сайтах організацій – партнерів проекту, апеляційних та місцевих судів. Коротка
інформація про результати дослідження буде поширена серед ключових ЗМІ цільових регіонів.
Очікувані результати дослідження.
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 Проаналізовано стан виконання рекомендацій, отриманих судами в попередніх колах
дослідження за методологією КГЗ
 Виявленні системні причини невиконання рекомендацій, спільні для всіх судів. Надані
додаткові пропозиції щодо впровадження рекомендацій
 Результати дослідження з конкретними пропозиціями щодо подолання ключових
перешкод у впровадженні всіх рекомендацій поширені серед зацікавлених осіб,
цільових судів, громадськості, ЗМІ тощо
 Продовжено заходи громадського тиску на суди до повного виконання всіх
рекомендацій
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ІІ. АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ОПИТУВАНЬ ЗА
МЕТОДОЛОГІЄЮ КАРТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗВІТУВАННЯ.
2.1. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
2.1.1. Рожищенський суд Волинської області
Суд знаходиться за адресою: 45100, вул. Грушевського, 4, м. Рожище, Волинської
області.
Даному суду було розроблено та надано 9 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 4 рекомендації, повноти та ясності інформації 3 рекомендації, сприйняття роботи
працівників судді 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду 1. Всі рекомендації
судом були прийняті. Одна рекомендація була виконана повністю. Ще три рекомендації
перебувають в процесі виконання. Решта 5 рекомендацій не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді розміщені
інформаційні стенди з інформацією про перелік справ, які призначені до розгляду на першому
поверсі суду, безпосередньо поряд зі входом в будівлю суду, збільшено розмір шрифту
друкованих матеріалів, розміщених на інформаційних стендах, актуалізовано зразки
процесуальних документів, що розміщуються на стендах.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування для заміни металевого огородження в залах судового засідання, встановлення
табличок шрифтом Брайля. Також суд зазначив, що навчання працівників апарату та суддів
проводяться відповідно до повідомлень апеляційного суду Волинської області та ТУ ДСАУ в
Волинській області за наявності відповідного фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-В. Форма оцінки виконання рекомендацій
Рожищенським районним судом Волинської області.

2.2. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
2.1.1. Апеляційний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 76018, вул. Грюнвальдська,11, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківська область.
Даному суду було розроблено та надано 19 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 6
рекомендацій, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 3,
сприйняття роботи судді – 3. 9 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 9
рекомендацій було відхилено, 1 перебуває у стадії розгляду. 6 рекомендацій були виконані
повністю. 3 рекомендації не виконано, 10 перебувають у процесі виконання.
В результаті виконання рекомендацій в суді налагоджено якісну роботу довідковоінформаційної служби, яка почала функціонувати 23.11.2011 року за сприяння Проекту
USAID, здійснюється належне інформування відвідувачів через мережу Інтернет, зокрема
щодо результатів здійснення правосуддя, а також завдяки проведенню інформаційних заходів,
оновленню інформації на стендах у приміщенні суду. Крім того, зали судових засідань
забезпечені питною водою, між апеляційним судом та ПАТ «КБ Приватбанк» укладено договір
та встановлено термінал самообслуговування в приміщені суду. В апеляційному суді
проводяться навчальні заняття: з питань психології взаємодії з клієнтами суду та
міжособистісних стосунків в колективі, профілактики психологічної напруги; етики
спілкування із відвідувачами суду; дотримання офіційного дрес-коду та виконання правил
поведінки працівника суду.
Причинами невиконання рекомендацій стали відсутність потреби в організації
електронної черги в канцелярію суду через невелику чисельність відвідувачів, неможливість
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створення довідкового бюро суду у зв’язку з браком коштів та додаткової посади у штаті. Втім
консультування відвідувачів здійснюється через кол-центр суду та судових розпорядників.
Неможливість покращення інформаційного наповнення сторінки суду в мережі Інтернет,
пов’язана з браком технічного функціоналу веб-порталу «Судова влада». В цілому
інформаційна робота ведеться на належному рівні. Також в суді існують труднощі зі
створенням умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, оскільки установа
знаходиться в будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тому робити
реконструкцію входу, зокрема встановлювати пандус, заборонено. Відсутні кошти для
встановлення електричної підіймальної платформи уклонного типу для МГН.
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Апеляційним судом Івано-Франківської області.
2.1.2. Богородчанський районний суд Івано-Франківської області.
Суд знаходиться за адресою: 77701, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 68, ІваноФранківської області.
Даному суду було надано 11 рекомендацій щодо вдосконалення роботи. Серед них
доступності до суду стосувалися 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 3
рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 2 рекомендації, дотримання
термінів судового розгляду – 1, сприйняття роботи судді – 2. Всі рекомендації судом були
прийняті до розгляду. 6 рекомендацій перебувають у процесі виконання судом. 1 рекомендація
виконана в повному обсязі. 4 рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді на належному рівні
надається інформація, а також консультації з процесуальних питань для відвідувачів суду,
забезпечено доступ до установи для осіб з особливими потребами – встановлено пандус та
кнопку виклику персоналу, зроблено маркування сходинок для осіб з вадами зору, працівники
суду беруть участь у навчаннях щодо етики спілкування з відвідувачами, представники НГО
залучаються до моніторингу якості роботи суду та опитування думки відвідувачів.
Причинами невиконання рекомендацій стали відсутність належного бюджетного
фінансування, зокрема, задля залучення кваліфікованих спеціалістів для проведення
психологічних тренінгів з працівниками апарату суду. В даний час ведеться робота для
встановлення інформаційних табличок, виконаних шрифтом Брайля для людей з вадами зору.
Судом вживаються всі можливі заходи та підтримується участь НГО у моніторингу процесу
реалізації запропонованих рекомендацій щодо покращення якості роботи суду. Суд
зацікавлений у побудові діалогу з суспільством задля покращення доступу до правосуддя,
підвищення ефективності, прозорості та побудови довіри громадян до суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 2-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Богородчанським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.3. Болехівський міський суд Івано-Франківської області.
Суд знаходиться за адресою: 77200, м. Болехів, вул. Коновальця, 34 а, Івано-Франківської
області.
Для вказаного суду було розроблено та надано 18 рекомендацій щодо вдосконалення
роботи. Серед них зручності та комфортності перебування у суді стосувалися 3 рекомендації,
доступності до суду – 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 4 рекомендації,
сприйняття роботи працівників апарату суду – 2 рекомендації, дотримання термінів судового
розгляду – 2, сприйняття роботи судді – 4. 4 рекомендації судом були прийняті, 4 перебувають
у стадії розгляду. 10 рекомендацій судом відхилено. 11 рекомендацій перебувають у процесі
виконання. 3 рекомендації виконані в повному обсязі, 1 – частково. 4 рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій збільшено кількість місць
для очікування та оформлення документів, покращено освітлюваність приміщень, підвищено
якість інформаційних послуг суду, забезпечено прийом документів без обідньої перерви,
забезпечено безперебійний телефонний зв’язок через п’ять контактних номерів. У суді
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створено умови для людей з особливими потребами, зокрема: вхід до суду обладнаний
пандусом та кнопкою виклику персоналу, здійснено маркування сходів контрастною яскравожовтою фарбою. Крім того, на регулярній основі проводяться навчання з працівниками апарату
суду щодо дотримання правил поведінки, етики спілкування з
відвідувачами тощо.
Керівництвом суду здійснюється контроль за дотриманням процесуальних строків, а також
вчасністю надсилання повісток та іншої поштової кореспонденції. До моніторингу якості
функціонування суду залучаються представники НГО.
Причинами невиконання чи часткового виконання рекомендацій стали брак фінансування
для реконструкції приміщення та обладнання нових зал, а також залучення кваліфікованих
спеціалістів для проведення психологічних тренінгів з працівниками апарату суду. В даний час
ведеться робота для встановлення інформаційних табличок, виконаних шрифтом Брайля для
людей з вадами зору. Суд зацікавлений у побудові діалогу з суспільством, задля покращення
доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості та підвищення довіри громадян
до суду
Детальну інформацію дивитися у додатку 3-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Болехівським міським судом Івано-Франківської області.

2.1.4. Верховинський районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 78700, смт Верховина, вул. Жаб’євська, 76, ІваноФранківська область.
Даному суду було розроблено та надано 21 рекомендацію. Із них доступності до суду
стосувалося 4 рекомендації, повноти та ясності інформації 6 рекомендацій, зручності та
комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи працівників апарату суду – 2,
сприйняття роботи судді – 3 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду 2. 15
рекомендацій судом були прийняті, 1 відхилена, 5 не розглянуті. 5 рекомендації було виконано
повністю, 5 – частково. Ще 9 рекомендацій перебувають в процесі виконання. 9 2 рекомендації
не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді встановлено
безперервний графік роботи канцелярії, оновлено інформаційні стенди, наявний постійний
зв'язок із судом у телефонному режимі, є місця для паркування автомобілів та побутові
приміщення для відвідувачів, встановлено кнопку виклику персоналу, налагоджено співпрацю
з НГО щодо моніторингу якості функціонування суду.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування для ремонту приміщень, збільшення місць для очікування, залучення психологів
для проведення тренінгів. Не вдається встановити пандус для осіб з обмеженими фізичними
можливостями, оскільки перший поверх не належить суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 4-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Верховинським районним судом Івано-Франківської області.

2.1.5. Галицький районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 77100, м. Галич, вул. Караїмська, 10, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 21 рекомендацію. Із них доступності до суду
стосувалося 4 рекомендації, повноти та ясності інформації – 4 рекомендації, зручності та
комфортності перебування у суді – 6, сприйняття роботи судді – 4 рекомендації, сприйняття
роботи працівників апарату – 1, дотримання термінів судового розгляду – 2. 15 рекомендацій
судом було прийнято. 1 – відхилена, 5 – в стадії розгляду. 2 рекомендації були виконані
повністю, 4 – частково. Ще 9 рекомендацій перебувають в процесі виконання. Решта 6
рекомендацій не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій забезпечено можливість
вільного доступу відвідувачів до побутових приміщень суду, вхід до суду облаштований
пандусом (без поручнів) та кнопкою виклику персоналу, сходи марковані контрастною фарбою
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яскраво-жовтою кольору, визначено відповідальних працівників за доступ до правосуддя маломобільних та інших груп населення. Крім того, чергові працівники поліції можуть надати
консультацію відвідувачам з приводу загальних питань організації роботи суду, створено місця
для очікування розгляду справи на 1-му та 2-му поверхах будівлі, організовано прийом
документів канцелярією без обідньої перерви, покращено інформаційне наповнення стендів та
веб-сайту суду, налагоджено співпрацю з НГО щодо проведення пілотних досліджень оцінки
якості роботи суду.
Невиконання рекомендацій спричинені недостатністю приміщень, у яких можна було б
обладнати кабінет безкоштовного консультаційного центру, приміщення суду старе та потребує
ремонту, а також покращення умов для осіб з обмеженими можливостями, зокрема
облаштування спеціальної кімнати гігієни. Вдосконалення цих аспектів потребує значних
фінансових витрат, що через брак бюджетних коштів не видається за можливе.
Детальну інформацію дивитися у додатку 5-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Галицьким районним судом Івано-Франківської області.

2.1.6. Городенківський районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 78100, м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану , 7, ІваноФранківська область.
Даному суду було розроблено та надано 10 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося – 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2 рекомендації, зручності та
комфортності – 4, сприйняття роботи судді – 2. Всі рекомендації судом були прийняті. 2
рекомендації виконані частково. Ще 7 рекомендації перебувають в процесі виконання. 1 – не
виконана.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді покращено освітлення
та доступ до побутового приміщення, визначено особу, відповідальну за доступ до суду
неповносправних людей, створено гнучкий графік роботи канцелярії суду, чим забезпечено
присутність у ній чергового працівника на момент обідньої перерви, покращено інформаційне
наповнення веб-сайту суду та стендів у його приміщенні, налагоджено співпрацю з
представниками НГО щодо моніторингу думки відвідувачів щодо якості функціонування суду.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування для створення комфортних умов перебування у суді осіб з особливими
потребами.
Детальну інформацію дивитися у додатку 6-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Городенківським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.7. Господарський суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 16.
Даному суду було розроблено та надано 19 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 4 рекомендації, повноти та ясності інформації – 6
рекомендацій, зручності та комфортності перебування у суді – 3, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 2,
сприйняття роботи судді – 2. 17 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 1
рекомендація була відхилена, ще 1 перебуває у стадії розгляду. 3 рекомендації були виконані
повністю, 4 – частково. Крім того, 11 рекомендацій перебувають в процесі виконання, 1
рекомендація не виконана.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді налагоджено доступ
до Інтернету для відвідувачів, встановлено додаткові місця для очікування, збільшено кількість
працівників та ліній телефонного зв'язку, введена у дію «гаряча лінія», на вході до будівлі суду
та на дверях канцелярії встановлені таблички Брайля, а також вказівники розташування
кабінетів суду.
Причинами невиконання рекомендацій стали відсутність потреби у створенні
електронної черги в канцелярію суду, через невисокий рівень відвідуваності установи та
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відсутність значних «живих» черг. Брак бюджетного фінансування стає на заваді створенню
більш комфортних умов перебування у приміщенні, доцільність та можливість впровадження
деяких рекомендацій вивчається. Також у суді зазначили, що скарг з приводу повноти та
ясності інформації про діяльність суду, а також поведінки працівників апарату не надходило.
Керівництво суду здійснює пошук шляхів для впровадження наданих рекомендацій.
Детальну інформацію дивитися у додатку 7-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Господарським судом Івано-Франківської області.
2.1.8. Долинський районний суд Івано-Франківської області.
Суд знаходиться за адресою: 77500, місто Долина, вулиця Обліски, 115, ІваноФранківська область.
Даному суду було розроблено та надано 25 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 5 рекомендацій, повноти та ясності інформації – 8
рекомендацій, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 3,
сприйняття роботи судді –3, судового рішення – 1 рекомендація. 22 рекомендацій судом були
прийняті та розглянуті. 3 рекомендації були відхилені. 1 рекомендація була виконана повністю.
Крім того, 18 рекомендацій перебувають в процесі виконання, а 4 рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді прийом заяв від
громадян проводиться без обідньої перерви, здійснюється консультування відвідувачі щодо
можливості отримання безоплатної правової допомоги, забезпечено належний телефонний
зв’язок, для покращення доступності до суду осіб з обмеженими фізичними можливостями
облаштовано пандус та спеціальний зал на 1 поверсі, промарковано сходинки,
Серед причин, що стали на заваді виконанню рекомендацій, є брак бюджетного
фінансування та відсутність законодавчого врегулювання залучення представників НГО до
контролю за кваліфікацією суддів і працівників апарату суду. Поруч з цим у суді зазначили, що
готується вивіска та вказівник про розташування суду із центральної дороги, а також
керівництво здійснює пошук шляхів для впровадження наданих рекомендацій.
Детальну інформацію дивитися у додатку 8-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Долинським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.9. Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ вул. Грюнвальдська, 11.
Даному суду було розроблено та надано 14 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 2,
сприйняття роботи судді –1. 13 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 1
рекомендація була відхилена. 1 рекомендацію виконано повністю. Крім того, 5 рекомендацій
перебувають в процесі виконання, а 8 досі не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді збільшено кількість
працівників, які ведуть прийом громадян, покращено інформаційні стенди, проводяться
регулярні заходи, спрямовані на покращення професійних навичок працівників апарату суду.
Причинами невиконання рекомендацій стали недостатність фінансування, зокрема для
забезпечення належного функціонування створеного кол-центру. Через знаходження суду у
орендованому приміщенні, що є пам’яткою архітектури, відсутня можливість поставити
апарати з напоями для відвідувачів, а також встановити пандус при вході в приміщення,
великий об’єм справ не дозволяє скоротити час отримання рішення чи ухвали суду, особливо
по архівних справах.
Детальну інформацію дивитися у додатку 9-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області.
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2.1.10. Івано-Франківський окружний адміністративний суд
Суд знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46.
Даному суду було розроблено та надано 13 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 1,
сприйняття роботи судді –2, судового рішення 1 рекомендація. 11 рекомендацій судом були
прийняті та розглянуті, ще 2 знаходяться у стадії розгляду. 3 рекомендації були відхилені. 2
рекомендації були виконані повністю, 1 частково. Крім того, 6 рекомендацій перебувають в
процесі виконання, 4 рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді налагоджено доступ
до Інтернету для відвідувачів, встановлено додаткові місця для очікування, забезпечено
прийом документів під час обідньої перерви, створено онлайн-приймальню голови суду.
Приміщення суду обладнано зручним пандусом, визначено відповідального працівника за
доступ до суду осіб з обмеженими можливостями, на вході до будівлі суду та на дверях
канцелярії встановлені таблички Брайля, налагоджено взаємодію з представниками НГО.
Причинами невиконання рекомендацій стали відсутність потреби у створенні
електронної черги в канцелярію суду, через невисокий рівень відвідуваності установи та
відсутність значних «живих» черг. Брак бюджетного фінансування стає на заваді створенню
більш комфортних умов перебування у приміщенні, створення кол-центру. Розташування суду
в орендованій будівлі створює перепони на шляху повноцінного впровадження рекомендацій,
зокрема, відсутність приміщень для проведення навчальних та інформаційних заходів. Також у
суді зазначили, що натепер вирішується питання встановлення інформаційно-платіжного
терміналу. Очікується сприяння Державної судової адміністрації України.
Детальну інформацію дивитися у додатку 10-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Івано-Франківським окружним адміністративним судом.
2.1.11. Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 77300, м. Калуш, вул. Молодіжна,10, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 14 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 4
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 3, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1 рекомендація, сприйняття роботи судді –2, судового рішення – 1
рекомендація. 6 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 4 рекомендації були
відхилені. 4 перебувають в стадії розгляду. 3 рекомендації були виконані повністю. Крім того, 4
рекомендації перебувають в процесі виконання, 7 рекомендацій не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді встановлено кнопки
тривоги та забезпечено можливість оперативного виклику працівників охорони, на території
суду відведено місця для паркування автомобілів осіб з обмеженими можливостями,
забезпечено телефонний зв’язок з судом, встановлено інформаційні стенди.
Як відзначили працівники суду, більшість наданих рекомендацій в суді вже були виконані, а
деякі, як-от, залучення представників НГО до контролю кваліфікації суддів і працівників
апарату суду та інформувати про отримані результати місцеву громаду, потребують
врегулювання на законодавчому рівні.
Детальну інформацію дивитися у додатку 11-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області.
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2.1.12. Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 78200, м. Коломия, пр-т Грушевського, 29, ІваноФранківська область.
Даному суду було розроблено та надано 15 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 3
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 2,
сприйняття роботи судді –1, судового рішення 1 рекомендація. Всі рекомендацій судом були
прийняті та розглянуті. 8 рекомендацій було виконано в повному обсязі. Крім того, 4
рекомендації перебувають в процесі виконання, 4 рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді забезпечено вільний
доступ відвідувачів до побутових приміщень, працює безперебійно телефонний зв'язок,
встановлені інформаційні стенди.
Причинами невиконання рекомендацій стала технічна обмеженість приміщення, а також
його аварійний стан, що потребує значних фінансових затрат. Так, у приміщенні суду дуже
вузькі коридори, де, немає місця для розміщення стільців, недостатньо місця на подвір'ї суду
для облаштування парковок. Ще однією перешкодою до виконання рекомендацій є низький
рівень мотивації суддів та персоналу до участь в навчальних тренінгах. Очікується сприяння
Державної судової адміністрації України у вирішенні питання з ремонтом приміщення.
Детальну інформацію дивитися у додатку 12-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області.
2.1.13. Косівський районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 78601, м. Косів, вул. Незалежності, 50, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 11 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 3
рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання
термінів судового розгляду – 1, сприйняття роботи судді –3, судового рішення 1 рекомендація.
6 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 1 рекомендація була відхилена. 3
рекомендації не було розглянуто, 1 знаходиться в стадії розгляду. Жодна з рекомендацій не була
виконана повністю, 3 рекомендації цілком невиконані. Крім того, 4 рекомендації перебувають у
процесі виконання, а ще 4 виконані частково.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді створено умови для
доступу осіб з обмеженими можливостями, налагоджено співпрацю з представниками НГО,
зокрема щодо моніторингу якості роботи суду, забезпечено безперебійний телефонний зв'язок
із судом для можливості громадян одержувати необхідну інформацію,
Причинами невиконання рекомендацій стали відсутність коштів для проведення
психологічних семінарів та тренінгів, з метою підвищення рівня комунікативної
компетентності працівників апарату суду та суддів, а також організації роботи довідкового
бюро суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 13-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Косівським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.14. Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 78400, м. Надвірна, вул. Мазепи, 35, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 11 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
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працівників апарату суду – 2 рекомендації, сприйняття роботи судді –1 рекомендація. Всі
рекомендації судом були прийняті та розглянуті. 2 рекомендації були виконані повністю. Крім
того, 7 рекомендацій перебувають в процесі виконання, 2 рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді поліпшено
освітлюваність приміщення, облаштовано кімнату прийому громадян, кімнату для сторін, у
вестибюлі створено місця для очікування, забезпечено інформування громадян в телефонному
режимі через шість контактних телефонів, список яких розміщений на інформаційному стенді
та веб-сайті суду, вхід до суду облаштований пандусом та кнопкою виклику персоналу,
налагоджено доступ відвідувачів до Інтернету, налагоджено взаємодію з представниками НГО.
Причинами невиконання рекомендацій стали потреба врегулювання на законодавчому
рівні залучення представників НГО до контролю кваліфікації суддів і працівників апарату суду
та інформування про отримані результати місцевої громади.
Керівництво суду здійснює пошук шляхів для впровадження наданих рекомендацій.
Найближчим часом очікується встановлення інформаційних табличок, виконаних шрифтом
Брайля для людей з вадами зору.
Детальну інформацію дивитися у додатку 14-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Надвірнянським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.15. Рогатинський районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 77000, м. Рогатин, вул. Галицька, 40, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 15 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 4 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 1,
сприйняття роботи судді –1. 12 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 2
рекомендації знаходяться у стадії розгляду, 1 - не розглянута. 5 рекомендацій було виконано
повністю, 1 – частково. Крім того, 8 рекомендацій перебувають в процесі виконання, 1
рекомендація не виконана.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді покращено
освітлюваність приміщень, забезпечено вільний доступ відвідувачів до побутових приміщень
суду, створено паркінг, на вході в будівлю розміщено пандус, оновлено інформаційні стенди.
Причинами невиконання рекомендацій стали брак фінансування, зокрема для збільшення
кількості місць для очікування та оформлення документів, розміщення суду на другому поверсі
будівлі створює перешкоди для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями,
усунення яких потребує значних коштів, крім того покращення умов діставання до суду
громадським транспортом не належить до компетенції суду. Ще однією перешкодою до
виконання рекомендацій є низький рівень мотивації суддів та персоналу до участь в
навчальних тренінгах. Також у суді зазначили, що не заперечують проти здійснення
представниками НГО моніторингу кваліфікації суддів і працівників апарату суду та
інформування про отримані результати місцевої громади, проте за умови належного підходу до
кваліфікації експертів, що його проводитимуть.
Детальну інформацію дивитися у додатку 15-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Рогатинським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.16. Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 77600, смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 14, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 14 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 3, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 1,
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сприйняття роботи судді –3, судового рішення 1 рекомендація. 13 рекомендацій судом були
прийняті, 1 в стадії розгляду. 1 рекомендація була виконана повністю. Крім того, 8
рекомендацій перебувають в процесі виконання, 5 рекомендацій не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді покращено умови
доступності суду для громадян (зокрема, покращити умови для паркування автомобілів біля
будівлі суду та умови доступу до суду для осіб з обмеженими можливостями), створено
гнучкий графік роботи канцелярії суду, організовано роботу довідкового бюро суду з метою
надання консультацій відвідувачам з приводу загальних питань, збільшено кількість місць для
очікування та оформлення документів.
Причинами невиконання рекомендацій стали відсутність фінансування для покращення
освітлюваності приміщень суду, зокрема, для обладнання в залі електропороводки, а також
ремонту побутових приміщень. Ще однією перешкодою до виконання рекомендацій є низький
рівень мотивації суддів та персоналу до участь в навчальних тренінгах.
Детальну інформацію дивитися у додатку 16-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Рожнятівським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.17. Снятинський районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 78300, м. Снятин, майдан Січових Стрільців, 56, ІваноФранківська область.
Даному суду було розроблено та надано 13 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 5, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 1,
сприйняття роботи судді – 1. 12 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 4
рекомендація були відхилені. 4 рекомендації були виконані повністю, 3 – частково. Крім того,
3 рекомендацій перебувають в процесі виконання, 3 рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді покращено умови
доступності побутових приміщень для відвідувачів, біля будівлі суду доступний паркінг,
створено гнучкий графік роботи канцелярії суду, забезпечено присутність у ній чергового
працівника на момент обідньої перерви, регулярно наповнюються інформацією стенди у
приміщенні суду, налагоджено взаємодію з представниками НГО.
Причинами невиконання рекомендацій стали потреба у фінансуванні для проведення
ремонту приміщення та покращення освітлення суду. Крім того, наявна проблема із
забезпеченням доступності приміщення для осіб з обмеженими фізичними можливостями
щодо встановлення пандусу. Питання транспортного сполучення із судом знаходиться поза
межею компетентності суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 17-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Снятинським районним судом Івано-Франківської області.
2.1.18. Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 150, ІваноФранківська область.
Даному суду було розроблено та надано 18 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 4
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 4 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 1,
сприйняття роботи судді – 4, судового рішення – 1 рекомендація. 9 рекомендацій судом були
прийняті та розглянуті, 4 – в стадії розгляду. 5 рекомендацій були відхилені. 7 рекомендацій
були виконані повністю, 1 частково. Крім того, 5 рекомендацій перебувають в процесі
виконання, 5 – не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді оновлено
інформаційні стенди суду, працівники суду беруть участь у навчальних семінарах, курсах
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підвищення кваліфікації, зокрема, психологічних тренінгах, скорочено тривалість обідньої
перерви до 30 хвилин, налагоджено співпрацю з НГО щодо моніторингу якості роботи суду.
Головною причиною невиконання рекомендацій судом є брак належного приміщення.
Так, орендоване приміщення, в якому знаходиться суд, перебуває у аварійному стані, потребує
капітального ремонту та не пристосоване для доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями. Тому поліпшити такі критерії, як зручність та комфортність перебування у
приміщенні, через відсутність потрібного фінансування, натепер не видається за можливе.
Недостатність приміщень створює перепони для впровадження рекомендації щодо вчасного
початку судових засідань. Керівництво суду здійснює пошук шляхів для впровадження
наданих рекомендацій.
Детальну інформацію дивитися у додатку 18-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Тисменицьким судом Івано-Франківської області.
2.1.19. Тлумацький районний суд Івано-Франківської області.
Суд знаходиться за адресою: 78000, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14 а, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 14 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 3
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 3 рекомендації, сприйняття роботи судді – 4. 12 рекомендацій
судом були прийняті та розглянуті. 2 рекомендації були відхилені. 1 рекомендація була
виконана частково. Крім того, 8 рекомендацій перебувають в процесі виконання, 5
рекомендацій не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді організовано роботу
довідкового бюро суду з метою надання консультацій відвідувачам з приводу загальних питань,
забезпечено безперебійний телефонний зв'язок із судом, налагоджено співпрацю з НГО щодо
моніторингу якості роботи суду.
Головною причиною невиконання рекомендацій є брак коштів. Так, суду потрібне
фінансування для забезпечення належного функціонування довідкового бюро; для покращення
доступності суду для осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема,
переоблаштування сходів при вході до суду так, щоб кут нахилу відповідав вимогам для
встановлення пандусів, заміни вхідних дверей; для ремонту приміщення; для проведення
психологічних семінарів та тренінгів з метою підвищення рівня комунікативної
компетентності працівників апарату суду та суддів. Керівництво суду здійснює пошук шляхів
для впровадження наданих рекомендацій та звернулось до територіального управління
Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області. Розглядається цінова
пропозиція.
Детальну інформацію дивитися у додатку 19-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Тлумацьким районним судом Івано-Франківської області.
2.1.20. Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
Суд знаходиться за адресою: 78500, м. Яремчe, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківська
область.
Даному суду було розроблено та надано 14 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 3
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 4, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 1,
сприйняття роботи судді –1. Всі рекомендацій судом були прийняті та розглянуті. 1
рекомендація виконана частково. 8 рекомендацій перебувають в процесі виконання, 5
рекомендації не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді налагоджено доступ
до мережі Wi-Fi для відвідувачів, покращено рівень освітлюваності приміщень
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суду,забезпечено для відвідувачів доступ до побутових приміщень суду, оновлено інформаційні
стенди, забезпечено безперебійний телефонний зв’язок.
Причинами невиконання рекомендацій стали відсутність вільних приміщень для
збільшення кількості місць для очікування, оформлення документів та підготовки до засідань
або обладнання окремої кімнату для роботи з документами; брак фінансування для залучення
фахівців щодо проведення психологічних семінарів та тренінгів для працівників апарату суду
та суддів; потреба законодавчого урегулювання участі НГО у контролі кваліфікації суддів та
працівників апарату. Крім того характеристика рельєфу місцевості не дозволяє обладнати місця
для паркування та доступ людей з обмеженими можливостями.
Детальну інформацію дивитися у додатку 20-ІФ. Форма оцінки виконання рекомендацій
Яремчанським міським судом Івано-Франківської області.

2.3. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
2.3.1. Васильківський міськрайонний суд Київської області
Суд знаходиться за адресою: 08600, м. Васильків, вул. Шевченка, 8.
Цьому суду було розроблено та надано 14 рекомендацій. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 5 рекомендацій, дотримання термінів судового розгляду – 4
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді - 2 рекомендації, сприйняття
роботи судді – 2 рекомендації, доступності суду – 1 рекомендація. 6 рекомендацій судом були
прийняті, 5 відхилено, 3 в стадії розгляду. 1 рекомендація виконана повністю, 3 – виконані
частково, 1 – в процесі виконання, 9 – не виконано.
В результаті повного чи часткового виконання рекомендацій якщо сторони зазначають
свої мобільні телефони, їм повідомляють про перенесення судових засідань, доступ до туалету
не обмежується, частково замінено меблі в залах судових засідань.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування. Також суд зазначає, що в 2015 році було проведено експертне дослідження
технічного стану будівлі суду і відповідно до висновку встановити пандус неможливо.
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-К. Форма оцінки виконання рекомендацій
Васильківський міськрайонний суд Київської області.

2.3.2. Вишгородський районний суд Київської області
Суд знаходиться за адресою: 07300, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, Київська область.
Цьому суду було розроблено та надано 16 рекомендацій. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 6 рекомендацій, дотримання термінів судового розгляду – 4
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді - 2 рекомендації, сприйняття
роботи судді – 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1, доступності
суду – 1 рекомендація. 9 рекомендацій судом були прийняті, 5 відхилено, 2 в стадії розгляду. 1
рекомендація виконана повністю, 2 – виконані частково, 7 – в процесі виконання, 6 – не
виконано.
В результаті повного чи часткового виконання рекомендацій відремонтовано 2 зали
судових засідань та хол (на першому поверсі) з оснащенням новими меблями за для зручності
громадян, веб-сторінка суду підлягає регулярному доповненню відповідальними особами
корисною інформацією для громадян та додатково впровадяться в останню електронні
документи за необхідністю.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала необхідність фінансування, а
також те, що деякі рекомендації має компетенцію вирішити лише Територіальне управління
ДСА.
Детальну інформацію дивитися у додатку 2-К. Форма оцінки виконання рекомендацій
Вишгородський районний суд Київської області.
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2.3.3. Броварський міськрайонний суд Київської області
Суд знаходиться за адресою: 07400, м. Бровари, Грушевського, 2, Київська область.
Цьому суду було розроблено та надано 15 рекомендацій. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 4 рекомендацій, дотримання термінів судового розгляду – 4
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 3 рекомендації, сприйняття
роботи судді – 2 рекомендації, доступності суду – 2 рекомендації. 12 рекомендацій судом були
прийняті, 3 – відхилено. 3 рекомендації виконано повністю, 2 – виконані частково, 6 – в
процесі виконання, 4 – не виконано.
В результаті повного чи часткового виконання рекомендацій відремонтовано декілька
кабінетів, зал судового засідання та приймальню суду.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність фінансування, а
також те, що деякі рекомендації не відносяться до компетенції суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 3-К. Форма оцінки виконання рекомендацій
Броварським міськрайонним судом Київської області.

2.4. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
2.4.1 Апеляційний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 79005, пл.Соборна,7, м.Львів, Львівської області.
Даному суду було розроблено та надано 11 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 4 рекомендації, зручності та комфортності 1 рекомендація, повноти та ясності
інформації 3 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду 1 рекомендація,
дотримання термінів судового розгляду 2. Із усіх наданих рекомендацій шість були судом
прийняті, чотири перебувають в стадії розгляду.
Жодна рекомендація не була виконана повністю, одна виконана частково, 6 перебуває в
процесі виконання. Решта 4 рекомендацій не виконані. Проте ведуться роботи по їх
виконанню. Щодо встановлення пандусу є проблема через розташування будівлі суду надто
близько до проїзної дороги, а прилегла територія до суду є частиною пішохідного тротуару,
тому встановлення пандусу буде завадою для пішоходів. Однак для зручності осіб з
обмеженими можливостями є кнопка-виклику на відстані витягнутої руки, що є можливістю
доступу до будівлі суду. Також проведено маркування сходинок жовтим кольором.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування. Також суд зазначив, що навчання працівників апарату та суддів проводяться
відповідно до повідомлень ТУ ДСАУ в Львівської області за наявності відповідного
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Апеляційним судом Львівської області.
2.4.2 Бориславський міський суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: Грушевського М. вулиця, Борислав, Львівська область,
82300.
Даному суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності 1 рекомендація, повноти та ясності
інформації 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду 1 рекомендація. Із усіх
наданих рекомендацій шість були судом прийняті.
Чотири рекомендації було виконана повністю, одна виконана частково, 1 не виконана.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді для осіб із вадами зору
розмішено у будівлі таблички шрифтом Брайля, здійснено маркування сходин жовтим
кольором, встановлено робочу кнопку. Встановлено вказівний знак, який вказує на
розташування будівлі суду. Покращилось відношення до суду іногородніх громадян.
24

Встановлення вказівного знаку відбулось за рахунок коштів суддів Бориславського міського
суду Львівської області. Розміщено інформацію про веб-сайт суду в ЗМІ, скеровано листиповідомлення в організації, підприємства, висвітлено дану інформацію на стендах суду
Проведено навчання з працівниками на тему: "Комунікаційний менеджмент в суді".
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування. Також суд зазначив, що навчання працівників апарату та суддів проводяться
відповідно до повідомлень ТУ ДСАУ в Львівської області за наявності відповідного
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 2-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Бориславський міський суд Львівської області.
2.4.3 Бродівський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: вулиця Золота, Броди, Львівська область, 80601.
Даному суду було розроблено та надано 7 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності 2 рекомендація, повноти та ясності
інформації 1 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду 2 рекомендація. Із усіх
наданих рекомендацій 6 були судом прийняті, 1 перебуває в стадії розгляду.
4 рекомендації було виконана повністю, 2 виконані частково, 1 не виконана.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді встановлено робочу
кнопку виклику, замовлено маркувальну стрічку, буде замовлено таблички виконані шрифтом
Брайля. Готові щити для розміщення інформації, та інформацію буде розміщено. Проведено
навчання з працівниками апарату. Проаналізовано списки справ та звернуто увагу
відповідальних працівників на ретельнішу їх підготовку. Позначено приміщення туалету.
Додано стільці біля столу..
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування. Також суд зазначив, що навчання працівників апарату та суддів проводяться
відповідно до повідомлень ТУ ДСАУ в Львівської області за наявності відповідного
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 3-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Бродівський районний суд Львівської області.
2.4.4 Буський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 80500, м. Буськ, вул. Паркова, 14, Львівська область.
Даному суду було розроблено та надано 9 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 2 рекомендації, зручності та комфортності 2 рекомендації, повноти та ясності
інформації 3 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду 1 рекомендація,
дотримання термінів судового розгляду 1 рекомендація. Із усіх наданих рекомендацій 9 були
судом прийняті.
6 рекомендації було виконана повністю, 1 виконана частково, 2 не виконана.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування. Також суд зазначив, що навчання працівників апарату та суддів проводяться
відповідно до повідомлень ТУ ДСАУ в Львівської області за наявності відповідного
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 3-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Буський районний суд Львівської області.
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2.4.5 Галицький районний суд м. Львова
Суд знаходиться за адресою: вулиця Чоловського, 2, Львів, Львівська область, 79000
Даному суду було розроблено та надано 9 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 3 рекомендації, зручності та комфортності 2 рекомендація, повноти та ясності
інформації 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду 2 рекомендації. Із усіх
наданих рекомендацій 6 були судом прийняті, 1 перебуває в стадії розгляду, 2 відхилені.
5 рекомендації було виконана повністю, 2 виконані частково, 2 не виконані.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді проведено пониження
тротуару, встановлена кнопка виклику. Інформація розміщена на інформаційних стендах та на
календарику, який роздається відвідувачам.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування. Також суд зазначив, що навчання працівників апарату та суддів проводяться
відповідно до повідомлень ТУ ДСАУ в Львівської області за наявності відповідного
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 5-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Галицький районний суд м. Львова .
2.4.6 Городоцький районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: вул. Івана Франка, Городок, Львівська область, 81500.
Даному суду було розроблено та надано 8 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 4 рекомендації, зручності та комфортності 2 рекомендація, повноти та ясності
інформації 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду 1 рекомендація. Із усіх
наданих рекомендацій 6 були судом прийняті, 2 відхилені.
4 рекомендації було виконана повністю, 2 виконані частково, 2 не виконана.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді встановлено кнопку
виклику, понижені тротуари та промарковано сходини. Належний пандус розміщений з
альтернативного входу у суд. Заплановано проведення відповідного навчання у найближчий
період
Проводяться дні відкритих дверей для учнів місцевих шкіл, коледжу.
Детальну інформацію дивитися у додатку 6-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Городоцький районний суд Львівської області.
2.4.7 Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 82100, м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39; приміщення
№2 вул. Л. Українки, 32
Даному суду було розроблено та надано 10 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 1 рекомендації, зручності та комфортності 3 рекомендація, повноти та ясності
інформації 4 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду 1 рекомендація,
дотримання термінів судового розгляду 1 рекомендація. Із усіх наданих рекомендацій 8 були
судом прийняті, 2 перебувають у стадії розгляду.
8 рекомендації було виконана повністю, 1 виконані частково, 1 не виконана.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді підвищився рівень
комфорту відвідувачам суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 7-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області.
2.4.8 Жидачівський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 81700, вулиця Ярослава Мудрого, 20, Жидачів, Львівська
область, 81701
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Даному суду було розроблено та надано 2 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 1 рекомендації, зручності та комфортності 2 рекомендація. Усіх наданих
рекомендацій 2 були судом прийняті.
2 рекомендації виконані частково.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді підвищився рівень
комфорту відвідувачам суду.
Результатами повного або часткового виконання рекомендацій стало здійснення
маркування сходин жовтим кольором, збільшено місця для очікування, встановлені настінні
полиці для оформлення документів та облаштована підсвітка інформаційних стендів.
Детальну інформацію дивитися у додатку 8-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Жидачівський районний суд Львівської області.
2.4.9 Жовківський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: вулиця Ю.Гагаріна, 3, Жовква, Львівська область, 80300
Даному суду було розроблено та надано 8 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 3 рекомендації, зручності та комфортності 1 рекомендація, повноти та ясності
інформації 3 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду 1 рекомендація. Із усіх
наданих рекомендацій усі 8 рекомендацій були судом прийняті.
7 рекомендації було виконана повністю, 1 не виконана.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді встановлено
інформаційні вказівники про розміщення суду. Встановлення стало можливим завдяки
співпраці з місцевою радою, яка в рамках відновлення історичного середовища встановила і
вказівники на основні адміністративні споруди. Інформація про знаходження будівлі суду
розміщена на інформаційних вказівниках, які розміщені в центрі міста та з основних шляхів та
поряд центральної зупинки громадського транспорту. Встановлена кнопка виклику, проведено
пониження тротуару на шляху під’їзду до пандуса. Планується також провести маркування
сходин контрастною жовтою фарбою у приміщенні суду. На дверях кабінетів суду встановлені
написи розміщення приміщень суду, канцелярій та залів судових засідань. У списках справ
вказується розміщення та номер судових залів. Додана необхідна інформація на веб-сайт суду.
Проводяться дні відкритих дверей для учнів шкіл м.Жовкви, інформується громадськість про
діяльність суду через зустрічі з представниками громадськості у міській та районних радах.
Детальну інформацію дивитися у додатку 9-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Жовківський районний суд Львівської області.
2.4.10 Залізничний районний суд м. Львова
Суд знаходиться за адресою: 79013, вулиця Степана Бандери, 3, Львів, Львівська область
Даному суду було розроблено та надано 12 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 3 рекомендації, зручності та комфортності 2 рекомендація, повноти та ясності
інформації 3 рекомендації, сприйняття роботи судді 1 рекомендація, дотримання термінів
судового розгляду 3 рекомендації. Із усіх наданих рекомендацій усі 12 були судом прийняті.
4 рекомендації було виконана повністю, 5 виконані частково, 3 не виконана.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді підвищився рівень
комфорту відвідувачам суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 10-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Залізничний районний суд м. Львова
2.4.11 Золочівський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 80700, м. Золочів, вул. Сковороди, 5
Даному суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду
стосувалося 1 рекомендація, повноти та ясності інформації 2 рекомендації, сприйняття роботи
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судді 1 рекомендація, дотримання термінів судового розгляду 3 рекомендації. Усі 3
рекомендації були судом прийняті.
1 рекомендації було виконана повністю, 2 виконані частково.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді встановлено кнопку
виклику при виході в приміщення суду для осіб з обмеженими можливостями. Пандус не
встановлено та не розміщено у будівлі таблички шрифтом Брайля для незрячих осіб. Кожному
відвідувачу суду вручається календар, на якому зазначено усю необхідну інформацію.
Здійснюється співпраця із ЗМІ. Проводяться дні відкритих дверей, громадян інформують про
Центр надання безоплатної правової допомоги.
Детальну інформацію дивитися у додатку 12-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Золочівський районний суд Львівської області
2.4.12 Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 80400, м. Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 29
Даному суду було розроблено та надано 3 рекомендації. Із них доступності до суду
стосувалося 1 рекомендація, повноти та ясності інформації 1 рекомендації, сприйняття роботи
працівників апарату суду 1 рекомендація. Усі 3 рекомендації були судом прийняті.
2 рекомендації було виконана повністю, 1 виконана частково.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді встановлено кнопку
виклику при виході в приміщення суду для осіб з обмеженими можливостями.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування. Також суд зазначив, що навчання працівників апарату та суддів проводяться
відповідно до повідомлень ТУ ДСАУ в Львівської області за наявності відповідного
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 13-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області.
2.4.13 Личаківський районний суд м. Львова
Суд знаходиться за адресою: 79007, вулиця Богдана Лепкого, 16, Львів, Львівська
область.
Даному суду було розроблено та надано 11 рекомендації. Із них доступності до суду
стосувалося 4 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді 2 рекомендації,
повноти та ясності інформації 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду 1
рекомендація, дотримання термінів судового розгляду 2 рекомендації, сприйняття роботи судді
1 рекомендація. Із них прийнятими є 8 рекомендацій, 2 рекомендації були судом відхилені, 1
перебуває в стадії розгляду.
2 рекомендації було виконана повністю, 4 виконана частково, 4 рекомендації не виконані.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді з’явилась можливість
розмістити усіх бажаючих громадян, відвідувачів суду. Створено окремий прийом громадян, в
окремому приміщенні суду по системі «Єдине вікно». В штаті суду 10 суддів і з них 4
перебуває без повноважень, що ускладнює дотримання процедури розгляду справ та їх
належну підготовку до розгляду. Час та дата постійно узгоджується зі сторонами по справі.
Детальну інформацію дивитися у додатку 14-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Личаківський районний суд м. Львова.
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2.4.14 Миколаївський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 81600, м. Миколаїв, вул. Мазепи, 29.
Даному суду було розроблено та надано 6 рекомендації. Із них доступності до суду
стосувалося 1 рекомендація, повноти та ясності інформації 5 рекомендація, Із них усі 8
рекомендацій є прийнятими.
2 рекомендації було виконана повністю, 2 виконана частково, 2рекомендації не виконані.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді встановлено кнопку
виклику. Інформацію про наявність веб-сторінки суду розміщено на інформаційному стенді.
Крім того, з 2014 року зусиллями працівників суду виготовляються кишенькові календарі із
зображенням суду та контактною інформацією (поштова та електронна адреса, службові
телефони, адреса веб-сторінки, тощо). Календарі безкоштовно розповсюджуються серед
відвідувачів суду. У вестибюлі суду на першому та другому поверхах розміщено план-схему
розташування кабінетів та залів судового засідання. Крім того, за сприяння ТУ ДСА, з метою
унеможливлення поза процесуального спілкування з суддями та їх помічниками, у суді
встановлено двері з електронними замками. Загальнодоступними є лише 4 кабінети,
розташовані поряд один з одним, та три зали судових засідань, що унеможливлює блукання
коридорами будівлі. Всю необхідну інформацію відвідувачі в змозі отримати в Інформаційному
кабінеті. Уже тривалий час працівники суду висловлюють пропозиції видання щоквартального
інформаційного бюлетеня суду, який би безкоштовно розповсюджувався серед відвідувачів
суду та в бібліотеках району. Однак на даний час ця ідея не реалізована. Крім того, у 2014 році
для отримання гранту надсилався проект створення мультимедійної бібліотеки у приміщенні
суду. Передбачалось створення для відвідувачів суду окремої кімнати, яка була б облаштована
юридичною літературою, комп’ютером з доступом до мережі Інтернет, принтером та
копіювальним апаратом (безуспішно).
Детальну інформацію дивитися у додатку 15-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Миколаївський районний суд Львівської області
2.4.15 Мостиський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: вулиця Михайла Грушевського, 1/9, Мостиська, Львівська
область, 81300.
Даному суду було розроблено та надано 7 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалося 2 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді 1, повноти та
ясності інформації 2 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду 1
рекомендація, дотримання термінів судового розгляду 1 рекомендація. Із них 6 рекомендацій є
прийнятими, 1 перебуває у стадії розгляду.
4 рекомендації було виконана повністю, 1 виконана частково, 2 рекомендації не виконані.
Завдяки повному або частковому виконання рекомендацій, у суді покращився рівень
відношення відвідувачів до суду щоденно оновлюються списки на інформаційному стенді та
суді та на Веб-сайті суду. Отримані позитивні відгуки від учасників судових процесів.
Детальну інформацію дивитися у додатку 165-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Мостиський районний суд Львівської області

2.4.16. Перемишлянський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 81200, м . Перемишляни, вул. Галицька, 67а, Львівської
області.
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду
стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації 1 рекомендація, сприйняття роботи
працівників судді 1 рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді 1. Всі
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рекомендації судом були прийняті. 1 рекомендація була виконана повністю. Ще 3 рекомендації
перебувають в процесі виконання. 1 рекомендація не виконана.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді розміщено план-схему
розташування кабінетів, проведено інструктаж з суддями та працівниками апарату суду з
питань етики спілкування з відвідувачами суду, збільшено кількість місць для очікування і
оформлення документів відвідувачами.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування для покращення умов доступу до суду для осіб з обмеженими можливостями,
зокрема, встановлення пандусу при вході в приміщення суду, розміщення у будівлі табличок
шрифтом Брайля для незрячих осіб, та маркування сходин.
Детальну інформацію дивитися у додатку 16-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Перемишлянським районним судом Львівської області.
2.4.17. Пустомитівський районний суд Львівської області.
Суд знаходиться за адресою: 81100, м. Пустомити, вул. Івана Кандиби, 3, Львівська
область.
Даному суду було розроблено та надано 6 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1, дотримання термінів судового
розгляду – 1. Всі рекомендації судом були прийняті та розглянуті. 1 рекомендація була
виконана повністю, 1 не виконана. Крім того, 4 рекомендації перебувають в процесі виконання.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді оновлено
інформаційні стенди суду, забезпечено повний доступ до побутових приміщень суду,
керівництвом суду до відповідних органів скеровано лист про встановлення вказівників, які б
вказували на розташування будівлі суду, усі кабінети позначено інформаційними табличками.
Головною причиною невиконання рекомендацій судом є непристосованість будівлі суду
для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, відсутня технічна
можливість обладнати пандуси, за умови виділення коштів суді буде розміщена табличка з
шрифтом Брайля. Крім того, бракує коштів для встановлення зовнішніх вказівників про
місцезнаходження суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 17-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Пустомитівським районним судом Львівської області.
2.4.18. Радехівський районний суд Львівської області.
Суд знаходиться за адресою: 80200, м. Радехів, вул. Львівська, 14а, Львівська область.
Даному суду було розроблено та надано 8 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них повноти та ясності інформації стосувалися 4 рекомендації, сприйняття роботи
працівників апарату – 1, зручності та комфортності перебування у суді – 1, дотримання
термінів судового розгляду – 2. Всі рекомендації судом були прийняті та розглянуті. 5
рекомендацій судом виконано частково. Крім того, 3 рекомендації перебувають в процесі
виконання.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді встановлено
вказівники до зал судових засідань №№ 2,3, проведено навчання з працівниками апарату суду з
питань етики спілкування з відвідувачами суду, поширено інформацію серед відвідувачів суду
про наявність веб-сторінки суду, таким чином збільшено відвідуваність інформаційного
ресурсу, налагоджено взаємодію з відвідувачами щодо надання додаткової інформації.
Складностей під час виконання наданих рекомендацій у суді не виникало. Працівники
суду щоденно працюють над їх впровадженням, а також більше прислухаються до потреб та
побажань відвідувачів установи.
Детальну інформацію дивитися у додатку 18-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Радехівським районним судом Львівської області.
30

2.4.19. Самбірський міськрайонний суд Львівської області.
Суд знаходиться за адресою: 81400, Львівська область, м. Самбір, вул. І.Мазепи, 18,
Львівська область.
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 2
рекомендації, судового рішення – 1 рекомендація. 3 рекомендації судом були прийняті та
розглянуті, 1 знаходиться в стадії розгляду. 1 рекомендація була виконана повністю, 3
рекомендації перебувають в процесі виконання.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді закладено
фінансування у планах на ДСА щодо встановлення табличок шрифтом Брайля та проведення
маркування сходин, оновлено інформацію на інформаційних стендах, проведено додатковий
інструктаж для працівників суду щодо надання інформації телефоном.
Головною причиною невиконання рекомендацій судом є брак коштів для покращення
умов доступу до суду для осіб з обмеженими можливостями, зокрема, розміщення у будівлі
табличок шрифтом Брайля для незрячих осіб, та облаштування кнопки виклику персоналу;
також потрібне фінансування для проведення кваліфікованих тренінгів з працівниками апарату
суду з питань психології спілкування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 19-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Самбірським міськрайонним судом Львівської області.
2.4.20. Сколівський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 82600, м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8, Львівська область.
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1
рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 1. Всі рекомендації судом були
прийняті та розглянуті. 1 рекомендація судом виконана частково, 2 не виконані. Крім того, 1
рекомендація перебуває в процесі виконання.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді виготовлено та
розповсюджено інформаційні буклети про наявність веб-сторінки суду та її інформаційного
наповнення, чим зменшено кількість телефонних дзвінків до суду; покращено інформаційнороз’яснювальну роботу суду.
Головною причиною невиконання рекомендацій судом є брак бюджетного фінансування
для покращення умов доступу до суду для осіб з обмеженими можливостями,таких, як:
встановлення пандусу при вході в приміщення суду, розміщення у будівлі табличок шрифтом
Брайля для незрячих осіб, та здійснення маркування сходин жовтим кольором. Керівництво
суду займається пошуком шляхів впровадження всіх рекомендацій
Детальну інформацію дивитися у додатку 20-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Сколівським районним судом Львівської області.
2.4.21. Сокальський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 80000, м. Сокаль, пл. Січових Стрільців, 19, Львівська
область.
Даному суду було розроблено та надано 9 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалися 2 рекомендації, повноти та ясності інформації – 5
рекомендацій, зручності та комфортності перебування у суді – 1, дотримання термінів судового
розгляду – 1. Всі рекомендації судом були прийняті та розглянуті. 1 рекомендація була
виконана повністю, 4 - частково. Крім того, 3 рекомендації перебувають в процесі виконання, 1
– не виконана.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді встановлена кнопка
виклику, яка надає змогу оперативно допомагати особам, які не можуть потрапити до
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приміщення суду, надано доступ до побутових приміщень суду для відвідувачів, змінено
розташування стендів для зручності використання інформації відвідувачами суду, покращено
інформаційно-роз’яснювальну роботу з відвідувачами, зокрема: судді беруть до уваги місце
проживання сторін по справі для зручності прибуття їх в судові засідання, а також пояснюють
сторонам причини затримок чи перенесень судових засідань у справах.
Серед причин невиконання рекомендацій судом є необхідність погодження з місцевою
владою питань забезпечення зручного під’їзду до будівлі суду та встановлення вказівних
знаків, брак місця для встановлення необхідної кількості інформаційних стендів, велике
завантаження суддів перешкоджає враховувати всі побажання сторін процесу щодо
перенесення засідань у справах. Крім того, в суді зазначили, що заплановано до кінця весни
встановити маркування сходин жовтою стрічкою та перебуває в розробці питання
встановлення в суді таблиць шрифтом Брайля.
Детальну інформацію дивитися у додатку 21-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Сокальським районним судом Львівської області.
2.4.22. Старосамбірський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 82000, м. Старий Самбір, вул. Шевченка Бічна, 1, Львівська
область.
Даному суду було розроблено та надано 6 рекомендацій щодо вдосконалення роботи. Серед
них доступності до суду стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1
рекомендація, зручності та комфортності перебування у суді – 1, дотримання термінів судового
розгляду – 1, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1, судового рішення -1.
Всі рекомендації судом були прийняті та розглянуті. 1 рекомендація була виконана
повністю, 1 частково. Крім того, 4 рекомендації перебувають в процесі виконання.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді надано доступ до
побутових приміщень для відвідувачів суду, судді при призначенні справ беруть до уваги місце
проживання учасників процесу, поширено інформацію серед відвідувачів про наявність вебсторінки суду через розміщення оголошень на інформаційних стендах в приміщенні суду, з
працівниками апарату суду постійно проводиться навчання з питань етики спілкування з
відвідувачами суду та підготовки, оформлення та видачі документів.
Причиною невиконання рекомендацій щодо покращення доступності суду для осіб з
обмеженими фізичними можливостями є брак бюджетного фінансування, втім ТУ ДСА
України в Львівській області як розпорядник коштів, розроблено план заходів, в якому
передбачено забезпечення будівель судів області табличками шрифтом Брайля протягом 2016
року.
Детальну інформацію дивитися у додатку 22-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Старосамбірським районним судом Львівської області.
2.4.23. Стрийський міськрайонний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 82400, м. Стрий, вул. Валова, 12, Львівська область.
Даному суду було розроблено та надано 3 рекомендації щодо вдосконалення роботи. Серед них
доступності до суду стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1
рекомендація, сприйняття роботи судді – 1. 2 рекомендації судом були прийняті та розглянуті,
1 рекомендація перебуває у стадії розгляду. 1 рекомендація судом виконана в повному обсязі, 1
- частково, 1 рекомендація перебуває в процесі виконання.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді працівники служби
судових розпорядників надають необхідну допомогу відвідувачам з обмеженими фізичними
можливостями, при вході в приміщення суду було встановлено кнопки виклику судових, в
приміщенні суду вільний доступ для відвідувачів до побутових приміщень.
Головною причиною невиконання рекомендацій судом є брак бюджетного фінансування
для покращення умов доступу до суду для осіб з обмеженими можливостями. Крім того,
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виконання деяких рекомендацій, як-от: підтвердження повноважень усіх суддів, передбачених
штатним розписом та дотримання вимог законодавства про розмір заробітної плати
працівників апарату, не належить до компетенції суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 23-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Стрийським міськрайонним судом Львівської області.
2.4.24. Турківський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 82500, Львівська область, м. Турка, вул. Молодіжна, 23,
Львівська область.
Даному суду було розроблено та надано 5 рекомендацій щодо вдосконалення роботи. Серед
них доступності до суду стосувалися 1 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 1, сприйняття роботи
працівників апарату суду – 1.
Всі рекомендації судом були прийняті та розглянуті. 8 рекомендації перебувають в
процесі виконання, 2 – не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді всі приміщення позначено
табличками та пронумеровано, покращено освітлення, інформацію серед відвідувачів суду про
наявність веб-сторінки суду поширюється через інформаційні стенди, з працівниками апарату
суду регулярно проводяться навчання з питань етики спілкування з відвідувачами суду.
Головною причиною невиконання рекомендацій, на думку представників суду, є не
належить їх впровадження до компетенції суду, зокрема вирішення питання щодо покращення
умов доступу до суду для осіб з обмеженими можливостями, зокрема, розміщення у будівлі
таблички шрифтом Брайля для незрячих осіб, та проведення маркування сходин жовтим
кольором, скеровано за належністю до ТУ ДСА України в Львівській області як розпорядника
коштів.
Детальну інформацію дивитися у додатку 24-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Турківським районним судом Львівської області.
2.4.25. Червоноградський міський суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 80102, м. Червоноград, вул. Св. Володимира, 15, Львівська
область.
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації щодо вдосконалення роботи. Всі
рекомендації, стосувалися зручності та комфортності перебування у суді.
Всі рекомендації судом були прийняті та розглянуті, але, на жаль, не виконані.
Причинами невиконання наданих рекомендацій щодо: встановлення ІТ-терміналу для
оплати судового збору в приміщенні суду, облаштування більш якісних вхідних дверей до суду,
встановлення жалюзі на вікнах зал судових засідань і кабінетів, що виходять на південний бік
та ремонту підпірної стінки із склоблоків, стан якої загрожує здоров’ю та життю відвідувачів і
працівників суду, є відсутність належного фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 25-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Червоноградський міський суд Львівської області.
2.4.26. Яворівський районний суд Львівської області
Суд знаходиться за адресою: 81000, м. Яворів, Маковея 62, Львівська область.
Даному суду було розроблено та надано 9 рекомендацій щодо вдосконалення роботи.
Серед них доступності до суду стосувалася 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 4
рекомендації, зручності та комфортності перебування у суді – 2, дотримання термінів судового
розгляду – 2. 7 рекомендацій судом були прийняті та розглянуті, 2 – знаходяться в стадії
розгляду. 5 рекомендації перебувають в процесі виконання, 4 – не виконані.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді систематично
поширюється інформація серед відвідувачів про наявність веб-сторінки суду та можливості
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пошуку на ній необхідної інформації, здійснюється завчасне повідомлення осіб про
перенесення судового засідання по справі, оновлено інформацію на стендах у приміщенні суду.
Головною причиною
невиконання рекомендацій судом є відсутність власного
приміщення суду, будівля якого була знищена пожежею. На даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні, що є перешкодою для виконання рекомендацій.
Детальну інформацію дивитися у додатку 26-Л. Форма оцінки виконання рекомендацій
Яворівським районним судом Львівської області.

2.5. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
2.5.1. Апеляційний суд Рівненської області
Суд знаходиться за адресою: 33028 м. Рівне вул. Шкільна, 1.
Цьому суду було розроблено та надано 22 рекомендації. Із них зручності та комфортності
перебування в суді стосувалось 12 рекомендацій, сприйняття роботи судді – 6 рекомендацій,
повноти та ясності інформації – 2 рекомендації, доступності до суду – 2 рекомендації. 23
рекомендації судом були прийняті, 1 – в стадії розгляду. 3 рекомендації виконано в повному
обсязі, 5 – виконано частково, 9 – знаходяться в процесі виконання, 5 – не виконано
В результаті повного та часткового виконання рекомендацій
визначено осіб,
відповідальних за забезпечення доступу до правосуддя маломобільних груп населення та
інших груп населення з обмеженими можливостями Доступність суду для МГН забезпечується
шляхом ведення прийому таких осіб на першому поверсі, супроводу їх відповідальною особою
до залу суду, кабінету секретаря суду, відповідального за прийом громадян, тощо. Замовлено
дубльовані шрифтом Брайля вивіску суду, офісні таблички для залів судових засідань, кабінету
прийому громадян, кнопки виклику відповідального працівника.
Причинами невиконання рекомендацій, на думку суду, в окремих випадках є зловживання
учасниками розгляду своїми правами як несвідомо так і умисно з метою затягування розгляду
справи
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-Р. Форма оцінки виконання рекомендацій
Апеляційним судом Рівненської області.
2.5.2. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
Суд знаходиться за адресою: 35600, м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22, Рівненська область.
Цьому суду було розроблено та надано 8 рекомендацій. Із них зручності та комфортності
перебування в суді стосувалось 5 рекомендацій, повноти та ясності інформації – 1
рекомендація, доступності до суду – 1 рекомендації, судового рішення – 1 рекомендація. 7
рекомендації судом були прийняті, 1 – в стадії розгляду.1 рекомендація виконана в повному
обсязі, 3 – знаходяться в процесі виконання, 1 – виконана частково, 3 – не виконано
В результаті повного та часткового виконання рекомендацій в суді з’явились нові стенди
із актуальною інформацією, встановлений пандус, коридори суду, в яких очікують люди,
обладнані сидячими місцями.
Причинами невиконання рекомендацій, на думку суду, найчастіше недостатнє
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 2-Р. Форма оцінки виконання рекомендацій
Дубенським міськрайонним судом Рівненської області.
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2.5.3. Острозький районний суд Рівненської області
Суд знаходиться за адресою: 35800, Вулиця Східна, будинок № 82, м. Острог, Рівненська
область.
Цьому суду було розроблено та надано 13 рекомендацій. Із них сприйняття роботи судді
стосувалося 4 рекомендації, зручності та комфортності перебування в суді стосувалось 3
рекомендації, доступності до суду – 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1
рекомендація, дотримання термінів судового розгляду – 2 рекомендації. 7 рекомендацій судом
не розглянуто, 5 – в стадії розгляду, 1 – прийнята. 4 рекомендації виконано в повному обсязі, 2
– знаходяться в процесі виконання, 7 – не виконано
В результаті повного та часткового виконання рекомендацій на сайті суду висвітлено
достатньо інформації, яка постійно оновлюється.
Причинами невиконання рекомендацій, на думку суду, найчастіше недостатнє
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 3-Р. Форма оцінки виконання рекомендацій
Острозьким районним судом Рівненської області.
2.5.4. Радивилівський районний суд Рівненської області
Суд знаходиться за адресою: 35500, Рівненська область, Радивилівський район,
м. Радивилів, вул. І.Франка, 8.
Цьому суду було розроблено та надано 9 рекомендацій. Із них сприйняття роботи судді
стосувалось 5 рекомендацій, сприйняття роботи працівників апарату суду – 2 рекомендації,
повноти та ясності інформації – 1 рекомендація, судового рішення – 1 рекомендація. 6
рекомендацій судом були прийняті, 2 – відхилено, 1 – не розглянута. 2 рекомендації виконані в
повному обсязі, 3 – знаходяться в процесі виконання, 1 – виконана частково, 4 – не виконано
В результаті повного та часткового виконання рекомендацій а даний час розроблені
додаткові зразки документів
та
розміщені в
доступному місці для використання
відвідувачами.
Причинами невиконання рекомендацій, на думку суду, є необхідність забезпечити суд
програмою, яка дала б можливість відтворювати текстово-технічні аудіозаписи судових
засідань.
Детальну інформацію дивитися у додатку 4-Р. Форма оцінки виконання рекомендацій
Радивилівським районним судом Рівненської області.
2.6. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
2.6.1. Нетішинський міський суд Хмельницької області
Суд знаходиться за адресою: 30100, м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12, Хмельницька
область.
Даному суду було розроблено та надано 18 рекомендацій. Із них сприйняття роботи судді
стосувалось 6 рекомендацій, зручності та комфортності перебування у суді – 6 рекомендацій,
дотримання термінів судового розгляду – 2, сприйняття роботи працівників апарату суду – 2,
повноти та ясності інформації, судового рішення по 1 рекомендації. 16 рекомендацій судом
були прийняті, 1 – відхилено, 1 – в стадії розгляду. 1 рекомендація виконана в повному обсязі, 3
– виконані частково, 10 – в процесі виконання, 4 – не виконано.
У результаті повного виконання рекомендації в суді встановлено лавки для очікування.
Причиною невиконання рекомендацій стало в основному відсутність державного
фінансування та технічної можливості щодо реалізації окремих рекомендацій.
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-Х. Форма оцінки виконання рекомендацій
Нетішинським міським судом Хмельницької області.
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2.6.2. Славутський міськрайонний суд Хмельницької області
Суд знаходиться за адресою: 30000, Хмельницька область м. Славута, Перше приміщення
вул. Ярослава Мудрого 48А, друге приміщення вул. Миру 16.
Даному суду було розроблено та надано 13 рекомендацій. Із них сприйняття роботи судді
стосувалось 5 рекомендацій, зручності та комфортності перебування у суді – 4 рекомендацій,
сприйняття роботи працівників апарату суду – 2, дотримання термінів судового розгляду і
повноти та ясності інформації по 1 рекомендації. Всі рекомендації судом було прийнято. 10
рекомендацій в процесі виконання, 3 – не виконано.
У результаті того, що рекомендації знаходяться в процесі виконання відвідувачі суду
можуть отримати необхідну інформацію без витрачання на це додаткового часу.
Причиною невиконання рекомендацій стала відсутність на даний час фінансової
можливості.
Детальну інформацію дивитися у додатку 2-Х. Форма оцінки виконання рекомендацій
Славутським міськрайонним судом Хмельницької області.
2.6.3. Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
Суд знаходиться за адресою: 31100, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9, Хмельницька
область.
Даному суду було розроблено та надано 16 рекомендацій. Із них зручності та
комфортності перебування у суді стосувалось 5 рекомендацій, сприйняття роботи судді – 4
рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 3 рекомендації, дотримання
термінів судового розгляду – 3 рекомендації, повноти та ясності інформації 1 рекомендація.
Всі рекомендації судом було прийнято. 11 рекомендацій в процесі виконання, 5 – не виконано.
У результаті того, що рекомендації знаходяться в процесі виконання, вдосконалюється
графік роботи суду для того, щоб він був зручний для мешканців району і відповідав розкладу
руху автобусів.
Причиною невиконання рекомендацій стала відсутність на даний час фінансової
можливості та маленька площа приміщення суду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 3-Х. Форма оцінки виконання рекомендацій
Старокостянтинівським районним судом Хмельницької області.
2.6.4. Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Суд знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, Героїв Майдану, 54.
Даному суду було розроблено та надано 9 рекомендацій. Із них зручності та комфортності
перебування у суді стосувалось 5 рекомендацій, сприйняття роботи судді – 1 рекомендація,
сприйняття роботи працівників апарату суду – 1 рекомендація, повноти та ясності інформації –
1 рекомендація, доступності до суду – 1 рекомендація. Всі рекомендації судом було прийнято. 5
рекомендацій в процесі виконання, 1 – виконана в повному обсязі, 3 – не виконано.
У результаті повного виконання рекомендації в суді розмістили дзеркало, але його
розбили.
Причиною невиконання рекомендацій є відсутність вільних приміщень, брак коштів.
Детальну інформацію дивитися у додатку 4-Х. Форма оцінки виконання рекомендацій
Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області.
2.6.5. Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області
Суд знаходиться за адресою: 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 30,
Хмельницька область.
Даному суду було розроблено та надано 11 рекомендацій. Із них зручності та
комфортності перебування у суді стосувалось 2 рекомендації, сприйняття роботи судді – 3
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рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 3 рекомендації, дотримання
термінів судового розгляду – 1 рекомендація, доступності до суду – 1 рекомендація, судового
рішення – 1 рекомендація. Всі рекомендації судом було прийнято. 9 рекомендацій в процесі
виконання, 2 – виконано частково.
У результаті часткового виконання рекомендацій полегшено доступ до приміщення суду
людям з інвалідністю, облаштовано додатковий зал судових засідань.
Крім того, суд зазначає що в процесі виконання рекомендацій складнощів не виникало.
Детальну інформацію дивитися у додатку 5-Х. Форма оцінки виконання рекомендацій
Шепетівським міськрайонним судом Хмельницької області.
2.7. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
2.7.1. Апеляційний суд Чернівецької області.
Суд знаходиться за адресою: 58002 м. Чернівці, Центральна площа, 9, вул. Емінеску, 4.
Цьому суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 3 рекомендації, доступності до суду - 2 рекомендації, сприйняття
роботи судді – 1 рекомендація. Всі рекомендації судом були прийняті. П’ять рекомендацій
знаходяться в стані виконання, одна – не виконана
Оскільки всі рекомендації прийняті судом та знаходяться в стані виконання, повною
мірою рекомендації в суді не виконано. Змінено графік роботи канцелярії для того, щоб він
став зручнішим для відвідувачів.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність бюджетного
фінансування, зокрема – для створення інформаційно-роздаткових матеріалів чи проведення
майстер-класів для всіх бажаючих. Також суд зазначив, рекомендація щодо ліквідації корупції в
суді виконується, постійно проводяться наради із суддями, апаратом суду щодо виявлення та
недопущення корупції..
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Апеляційним судом Чернівецької області.
2.7.2. Вижницький районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 59200, м. Вижниця, вул. Українська, 13, Чернівецька обл.
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 3 рекомендації, доступності до суду – 1 рекомендація. Всі рекомендації
судом були прийняті. Три рекомендації знаходяться в процесі виконання, одна – виконана
частково.
Всі рекомендації є такими, які виконати нескладно. В процесі виконання рекомендацій
вдалось досягнути певних результатів, зокрема: у приміщенні суду розміщено інформаційні
стенди, за допомогою яких відвідувачі мають можливість ознайомитися з переліками справ,
призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними
реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом тощо. В суді виготовлено
стенд – «Інформаційно-освітні матеріали для громадян» де розміщено 26 інформаційних
буклетів для громадян-відвідувачів суду. Також суд зазначив, що у структурі апарату суду
відсутній прес-секретар, однак його функції забезпечення популяризації роботи суду
покладено на помічника голови суду. В даний час налагоджено постійний зв’язок із засобами
масової інформації з метою регулярного висвітлення діяльності суду.
Причинами того, що рекомендації досі виконано не було є, перш за все, необхідність
фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 2-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Вижницьким районним судом Чернівецької області
2.7.3. Герцаївський районний суд Чернівецької області
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Суд знаходиться за адресою: 60500, м. Герца, вул. Центральна, 20, Чернівецька обл.
Цьому суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 2 рекомендації, дотримання термінів судового розгляду – 1
рекомендація, доступності суду – 1 рекомендація. Всі рекомендації судом були прийняті. Одна
рекомендація – виконана повністю, одна – виконана частково, дві – в процесі виконання.
У результаті повного виконання рекомендації в суді покращено умови доступу до суду
для осіб з обмеженими можливостями, зокрема, встановлено при вході до суду кнопку виклику
для таких людей. Наслідком часткового виконання рекомендації стало налагодження співпраці
зі ЗМІ.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стало те, що деякі з них складно
виконати.
Детальну інформацію дивитися у додатку 3-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Герцаївським районним судом Чернівецької області.
2.7.4. Глибоцький районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 60400, смт Глибока, вул. Борців за волю України, 2,
Чернівецька обл.
Цьому суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них дотримання термінів
судового розгляду стосувались 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2 рекомендації.
Всі рекомендації судом були прийняті. Три рекомендації знаходяться в стані виконання, дві –
виконані в повному обсязі.
У результаті повного виконання рекомендацій в суді налагоджено співпрацю зі ЗМІ,
постійно наповнюється веб-сторінка суду.
Причинами того, що більшість рекомендацій не виконано повністю є те, що за своєю
суттю вони не можуть бути завершеними. Наприклад, рекомендація щодо постійного контролю
процесів, що пов’язані з дотриманням термінів судового розгляду; здійснення аналізу затримок
судових засідань та розроблення стандартних процедур
Детальну інформацію дивитися у додатку 4-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Глибоцьким районним судом Чернівецької області.
2.7.5. Господарський суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14.
Даному суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 2 рекомендації, доступності до суду - 2 рекомендації, зручності та
комфортності перебування в суді – 1 рекомендація. Всі рекомендації судом були прийняті. Три
рекомендації знаходяться в стані виконання, одна – виконана в повному обсязі, одна – не
виконана.
В результаті повного виконання рекомендацій в суді визначено відповідальних
працівників щодо доступу осіб з обмеженими можливостями до залів судових засідань,
канцелярії та проведено з ними відповідний інструктаж. На будівлі суду розміщені кнопка
виклику відповідальних працівників по роботі з мало мобільними групами населення та
інформаційна табличка із шрифтом Брайля.
Причинами невиконання рекомендацій в основному стала відсутність фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 5-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Господарським судом Чернівецької області.
2.7.6. Заставнівський районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 59400, м. Заставна, вул. Незалежності, 95, Чернівецька
область.
Цьому суду було розроблено та надано 4 рекомендацій. Із них дотримання термінів
судового розгляду стосувалось 1 рекомендація, доступності до суду - 1 рекомендація,
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сприйняття роботи судді – 1 рекомендація, повноти та ясності інформації – 1 рекомендація.
Три рекомендації судом були прийняті, одна – відхилена. Одна рекомендація виконана в
повному обсязі, дві – знаходяться в стані виконання, одна – невиконана.
В результаті повного виконання рекомендації, стверджує суд, ЗМІ йдуть на зустріч суду
для організації надання інформації. Також збільшення в суді кількості місць для очікування,
оформлення документів, підготовки до засідання та продовження цієї роботи забезпечує
зручність перебування громадян в суді.
Причинами невиконання рекомендацій або того, що рекомендації знаходяться в стані
виконання є те, що виконання потребувало додаткових матеріальних витрат та ресурсів.
Також суд зазначив, що причиною невиконання рекомендації щодо проведення
повноцінної наради щодо дотримання строків розгляду справ, та розробити механізми
оптимізації часу при проведенні судових засідань, які передбачать незаплановані перенесення,
дострокові завершення процесів і т. ін., є те, що строк розгляду справ та саму процедуру
регламентує процесуальне законодавство, неможливо запланувати та передбачити строк
розгляду конкретної справи.
Детальну інформацію дивитися у додатку 6-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Заставнівським районним судом Чернівецької області.
2.7.7. Кельменецький районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 60100, смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 39 а, Чернівецька
область.
Цьому суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них повноти та ясності
інформації стосувалась 1 рекомендація, сприйняття роботи судді – 1 рекомендація, дотримання
термінів судового розгляду – 1 рекомендація, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1
рекомендація. Три рекомендації судом були прийняті, одна – в стані розгляду. Дві рекомендації
знаходяться в стані виконання, одна – виконана, одна – виконана частково.
В результаті часткового чи повного виконання рекомендацій в суді налагоджено
партнерські стосунки із громадськими організаціями, громадськими діячами та організовано
періодичну участь суддів та працівників апарату суду в заходах щодо підвищення кваліфікації,
в тому числі тих, які проводяться міжнародними проектами.
Детальну інформацію дивитися у додатку 7-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Кельменецьким районним судом Чернівецької області.
2.7.8. Кіцманський районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 59300, м. Кіцмань, вул. Незалежності, 48, Чернівецька
область.
Цьому суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалось 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування в суді – 2 рекомендації,
повноти та ясності інформації та сприйняття роботи працівників суду по 1 рекомендації. 4 –
рекомендації судом були прийняті, 1 – в стані розгляду, 1 – відхилена. 4 рекомендації
знаходяться в стані виконання, 2 – не виконані.
У результаті того, що рекомендації знаходяться в стані виконання було досягнуто таких
результатів: працівники апарату суду проходять навчання в НШС відповідно до графіку, а
також щотижня проводяться виробничі наради, на кожному поверсі суду та в приймальні
розміщені столи для зручності написання певних документів, покращилось освітлення в
приміщенні районного суду.
Причинами невиконання рекомендацій стало те, що будівля суду не має прибудинкової
території, на якій можна було б облаштувати паркову, однак навпроти будинку суду міська рада
облаштувала загальну парковку для автомобілів.
Детальну інформацію дивитися у додатку 8-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Кіцманського районного суду Чернівецької області.
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2.7.9. Новоселицький районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 60300, м. Новоселиця, вул. 1 Травня, 1а, Чернівецька
область.
Цьому суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 3 рекомендації, доступності до суду – 1 рекомендація. Всі рекомендації
судом були прийняті та знаходяться в стані виконання.
У результаті того, що рекомендації знаходяться в стані виконання було досягнуто таких
результатів: здійснюється робота по покращенню інформаційних стендів (дошки об'яв) в суді,
забезпеченню наявності на них інформації щодо порядку сплати судових зборів та мита,
реквізитів та розмірів платежів, інформації щодо справ, що призначені до розгляду.
Детальну інформацію дивитися у додатку 9-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Новоселицьким районним судом Чернівецької області.
2.7.10. Першотравневий районний суд міста Чернівці Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, 105.
Цьому суду було розроблено та надано 5 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувались 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування в суді – 2, повноти та
ясності інформації – 1 рекомендація. Всі рекомендації судом були прийняті. Дві рекомендації
виконано в повному обсязі, три знаходяться в стані виконання.
У результаті повного виконання рекомендацій подано заявку до ТУ ДСА України в
Чернівецькій області щодо необхідності косметичного ремонту, надіслано лист Начальнику
відділу організації безпеки дорожнього руху управління національної поліції у м. Чернівці
щодо облаштування місць для паркування транспортних засобів. В результаті того, що
рекомендації знаходяться в процесі виконання, збільшено кількість місць для очікування
шляхом встановлення додаткових столів , лав та стільців біля залів судових засідань.
Детальну інформацію дивитися у додатку 10-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Першотравневий районний суд міста Чернівці Чернівецької області.
2.7.11. Путильський районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 59100, смт Путила, вул. Українська, 86, Чернівецька область.
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них доступності до суду
стосувались 2 рекомендації, зручності та комфортності перебування в суді – 2 рекомендації.
Всі рекомендації судом були прийняті. З них три рекомендації практично неможливо виконати,
одна – виконана повністю.
У результаті повного виконання рекомендації щодо збільшення в суді кількості місць для
оформлення документів, підготовки до засідання перебування громадян в судовій установі
стало більш зручним.
Причиною невиконання рекомендацій є те, що приміщення Путильського районного суду
знаходиться в не досить зручній зоні, в плані дорожньої обстановки, тому встановити зупинку
поблизу неможливо з огляду безпеки дорожнього руху, а також приміщення є орендованим у
приватної особи.
Детальну інформацію дивитися у додатку 11-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Путильським районним судом Чернівецької області.
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2.7.12. Садгірський районний суд м. Чернівців
Суд знаходиться за адресою: 58007, м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Даному суду було розроблено та надано 7 рекомендацій. Із них дотримання термінів
судового розгляду стосувались 3 рекомендації, сприйняття роботи працівників апарату суду – 2
рекомендації, повноти та ясності інформації і сприйняття роботи судді по 1 рекомендації. Всі
рекомендації судом були прийняті. З них дві рекомендації виконані в повному обсязі, одна
рекомендація виконана частково, три – в процесі виконання.
У результаті повного виконання рекомендацій питання дотримання чіткого графіку щодо
часу початку засідань залежить від планування роботи конкретного судді, (зауваження та
скарги обговорюються на зборах судців) здійснюються щоквартальні аналізи, які
обговорюються на зборах суддів. В процесі виконання рекомендацій контроль за дотриманням
термінів судового розгляду справ внесено до плану роботи суду і щоквартальних аналізів, які
обговорюються на зборах суддів.
Детальну інформацію дивитися у додатку 12-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Садгірським районним судом м. Чернівців.
2.7.13. Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 59000, м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6, Чернівецька
область.
Даному суду було розроблено та надано 7 рекомендацій. Із них дотримання термінів
судового розгляду стосувались 3 рекомендації, доступності до суду – 2 рекомендації, повноти
та ясності інформації і зручності та комфортності перебування в суді по 1 рекомендації. Всі
рекомендації судом були прийняті. З них чотири рекомендації виконані частково, одна –
виконана в повному обсязі, одна – в процесі виконання, одна – не виконана.
У результаті повного виконання рекомендацій наповнено інформаційні стенди суду
інформаційними буклетами; сайту суду корисною інформацією для громадян. В результаті
часткового виконання рекомендацій встановлено звуковий маячок при вході до суду,
промарковано горизонтальною розміткою місця для паркування а/т осіб з інвалідністю, ребра
всіх сходинок промарковано контрастною фарбою (яскраво-жовтою), призначено
відповідальних працівників суду за доступ до правосуддя мало мобільних груп населення та
ознайомлено їх із правилами етики спілкування з особами із обмеженими фізичними
можливостями, при вході до приміщення суду встановлено пандус.
Причиною невиконання рекомендації стало те, що тривалий час в суді здійснюють
правосуддя лише 3 суддів , а штатом передбачено 6 суддів існує значне навантаження тому
немає сенсу контролювати завантаженість з метою оптимізації їх робочого графіку.
Детальну інформацію дивитися у додатку 13-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Сторожинецьким районним судом Чернівецької області.
2.7.14. Сокирянський районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 60200, м. Сокиряни, вул. Шевченка, 7, м. Чернівецька
область
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них дотримання термінів
судового розгляду стосувались 2 рекомендації, доступності до суду та ясності інформації по 1
рекомендації. Всі рекомендації судом були прийняті. З них дві рекомендації виконані частково,
одна – в процесі виконання, одна – не виконана.
У результаті часткового виконання рекомендацій налагоджено співпрацю з адвокатами,
які працюють у системі БВПД, виділено кімнату для роботи адвокатів. В процесі встановлення
знаходиться пандус.
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Детальну інформацію дивитися у додатку 14-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Сокирянським районним судом Чернівецької області.
2.7.15. Хотинський районний суд Чернівецької області
Суд знаходиться за адресою: 60000, м. Хотин, вул. Незалежності, 25 а, Чернівецька
область.
Даному суду було розроблено та надано 4 рекомендації. Із них зручності та комфортності
перебування в суді стосувались 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 1
рекомендація. Дві рекомендації прийняті, дві – знаходяться в стадії розгляду. З них дві
рекомендації виконані в повному обсязі, дві – не виконані.
У результаті повного виконання рекомендацій встановлено частину метало пластикових
вікон та замінено газовий котел, встановлено стільці для очікування.
Причиною невиконання рекомендації стала в основному відсутність фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 15-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Хотинським районним судом Чернівецької області.
2.7.16. Чернівецький окружний адміністративний суд
Суд знаходиться за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Садова 1-І.
Даному суду було розроблено та надано 6 рекомендацій. Із них доступності до суду
стосувалось 3 рекомендації, повноти та ясності інформації – 2, сприйняття роботи працівників
апарату суду – 1. Всі рекомендації судом були прийняті. З них одна рекомендація виконана
частково, три – в процесі виконання, дві – не виконано.
У результаті часткового виконання рекомендації менше стало випадків, коли сторони
приходять до суду, а розгляд справ не відбувається з тих чи інших причин.
Причиною невиконання рекомендацій стала відсутність постійного місця розташування
суду та недоцільність витрачання коштів на тимчасове встановлення дорожніх знаків, а також
відсутність місць, які б можливо було використані для облаштування додаткової стоянки.
Детальну інформацію дивитися у додатку 16-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Чернівецьким окружним адміністративним судом.
2.7.17. Шевченківський районний суд міста Чернівці
Суд знаходиться за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4.
Даному суду було розроблено та надано 7 рекомендацій. Із них повноти та ясності
інформації стосувалось 3 рекомендації, доступності до суду – 2 рекомендації, зручності та
комфортності перебування в суді – 2 рекомендації. Три рекомендації судом були прийняті, три
– відхилено, одна – в стадії розгляду. З них дві рекомендації виконано в повному обсязі, дві – в
процесі виконання, три – не виконано.
У результаті повного виконання рекомендації проаналізовано недоліки сайту і шляхи їх
усунення. Збільшено кількість інформації яка розміщується на інтернет-сайті Шевченківського
районного суду міста Чернівці.
Причиною невиконання рекомендацій стало в основному недостатнє фінансування.
Детальну інформацію дивитися у додатку 17-Ч. Форма оцінки виконання рекомендацій
Шевченківським районним судом міста Чернівці.
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2.8. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
2.8.1. Апеляційний суд Чернігівської області
Суд знаходиться за адресою: 14000, м.Чернігів, вул. Г.Полуботка, 2.
Даному суду було розроблено та надано 13 рекомендацій. Із них сприйняття роботи судді
стосувалось 5 рекомендацій, зручності та комфортності перебування у суді – 4 рекомендації,
дотримання термінів судового розгляду – 1, сприйняття роботи працівників апарату суду – 1,
повноти та ясності інформації - 1, доступності до суду - 1 рекомендація. Всі рекомендації
судом були прийняті. 8 рекомендацій виконано частково, 4 – в процесі виконання, 1 – не
виконана.
У результаті часткового виконання рекомендацій зменшилась кількість скарг від
відвідувачів суду.
Причиною невиконання рекомендацій є те, що їх реалізація не залежить від суду. Також
суд зазначає, що 6 наявних залів судових засідань обмежують можливість щодо інформування
про номер зали більш ніж за добу до призначення судового засідання.
Детальну інформацію дивитися у додатку 1-Чн. Форма оцінки виконання рекомендацій
Апеляційному суді Чернігівської області.
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ІІІ. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ НАДАНИХ СУДАМ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ КГЗ У
ДОСЛІДЖУВАНИХ СУДАХ.
У цьому дослідженні взяли участь 78 судів із 8 областей України, загалом досліджуваним
судам було надано 760 рекомендацій.
Отже, із загального масиву у відсотковому значенні досліджувані судів за юрисдикцією
розподілилися наступним чином:

Якщо говорити про Виміри (блоки рекомендацій), найбільше було отримано
рекомендацій щодо блоку «Повнота та ясність інформації», а найменше щодо «Судового
рішення».
Всього у вимірі «Доступність до суду» було надано 145 рекомендацій, «Зручність та
комфортність перебування у суді» - 162, «Повнота та ясність інформації» - 182, «Сприйняття
роботи працівників апарату суду» - 69, «Дотримання термінів судового розгляду» - 89,
«Сприйняття роботи судді» - 100, «Судове рішення» - 13.
У вимірі було прийнято 104 рекомендації, «Зручність та комфортність перебування у
суді» - 134, «Повнота та ясність інформації» - 150, «Сприйняття роботи працівників апарату
суду» - 62, «Дотримання термінів судового розгляду» - 80, «Сприйняття роботи судді» - 71,
«Судове рішення» - 11.
Що стосується стану виконання рекомендацій, то 44 рекомендації у вимірі «Доступність
до суду» були виконані, 90 рекомендацій стосовно «Зручності та комфортності перебування у
суді», 132 рекомендації щодо «Повноти та ясності інформації»; 44 рекомендації у вимірі
«Сприйняття роботи працівників апарату суду», 73 рекомендації щодо «Дотримання термінів
судового розгляду», 12 рекомендацій щодо «Сприйняття роботи судді» і 1 рекомендація щодо
«Рішення суду» була виконана повністю.
Як було описано в розділі про методологію проведення аналізу, в анкеті опитування
відвідувачів суду за методикою КГЗ не має окремого виміру «судове рішення», але оскільки
відвідувачі суду надали певну кількість рекомендацій щодо покращення підготовки судових
рішень, (наприклад, «складати судове рішення зрозумілою та доступною мовою») було
вирішено проаналізувати виконання цих рекомендацій окремо. В «Системі оцінювання роботи
суду» затвердженій Радою суддів України (РСУ) у 2015 році, «Бланк аналізу судового
рішення», було включено в остаточній редакції системи задля його можливого застосування з
метою отримання узагальненої інформації про щодо обґрунтованості, законності та якості
написання судових рішень. Відвідувачами надавались рекомендації, які носять загальний
порядок. Такий підхід повністю відповідає Висновку 11 (2008) Консультативної Ради
європейських суддів (CCJE) «До уваги Комітету Міністрів Ради Європи про якість судових
рішень» , який базується на принциповій можливості отримання позапроцесуальної оцінки
якості судового рішення, яка не має персоніфікованого характеру (не є оцінкою роботи
конкретного судді), а стосується масиву рішень з певного предмету чи в певному суді.
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Отримані рекомендації мають на меті, перш за все, вдосконалення судових процедур та/або
потреби в додатковому навчанні суддів і працівників судів.

По даному графіку можна стверджувати, що значну кількість рекомендацій отримав у
кожній області блок щодо покращення «Повноти та ясності інформації» та «Зручності та
комфортності перебування у суді», найменше рекомендацій було надано по виміру «Судове
рішення». Також, забігаючи наперед, варто відзначити, що саме блок «Судове рішення»
відноситься до таких, що не потребують значних фінансових ресурсів для реалізації та
більшість рекомендацій із нього є оцінені як такі, що нескладно виконати. На противагу
даному блоку рекомендацій, варто відзначити, що блоки «Зручність та комфортність
перебування у суді» та «Доступність до суду» є надзвичайно складними для виконання,
частина із рекомендацій цих блоків може бути виконана лише при залученні значного
фінансування із боку територіальних управлінь Державної судової адміністрації України у
кожній із досліджуваних областей.
Щодо структури вимірів.
До виміру «Доступність суду» належать такі індикатори:
«Чи легко Вам було знайти будівлю суду?»
«Чи зручно Вам 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?
«Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно
потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду?»
«Якщо Вам доводилося телефонувати до 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?»
Зручність та комфортність перебування у суді
Чи є характерним для приміщень суду наступне:
–
достатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки
до засідання?
–
вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)?
–
чистота та прибраність приміщень?
–
достатність освітлення?
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Повнота та ясність інформації
Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)?
Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:
–
розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень
–
правил допуску в суд та перебування в ньому
–
справ, що призначені до розгляду
–
зразків документів (заяв, клопотань, тощо)
–
порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів
Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет ?
Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію?
Сприйняття роботи працівників апарату суду
Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б
до перероблення документів та порушення строків?
Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі риси:
–
доброзичливість, повага, бажання допомогти
–
однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу
–
професіоналізм, знання своєї справи
Також дослідженням було розбито по областях виміри рекомендацій, внаслідок чого, ми
отримали зріз щодо кожної із областей.
Аналіз нижче наведеного графіку показує чітку картину того, що не існує однієї загальної
універсальної проблеми. У кожному регіоні, у кожному окремому суді склалася своя власна
ситуація яка потребує індивідуального підходу та вирішення.
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Якщо проаналізувати надані рекомендації не по областях, як у графіку наведеному вище,
а по системі судів: Загальні апеляційні суди, загальні місцеві суди, адміністративні суди,
господарські місцеві суди отримаємо зріз безпосередньо по самих судах.
Як видно із наведеного нижче графіку, у апеляційних судах гостро стоїть проблема
«Сприйняття роботи судді» (23,9%), «Повноти та ясності інформації» (19,7%), «Зручності та
комфортності перебування у суді» (22,5%), «Доступності до суду» (14,1%). Найменше
отримано рекомендацій, що свідчить про те, що найменшими проблемами у апеляційних судах
є «Сприйняття роботи працівників апарату суду» (9,9%) та «Дотримання термінів судового
розгляду» (9,9%).
Місцеві суди мають також проблему із «Повнотою та ясністю інформації» (24,5%), із
«Зручністю та комфортністю перебування у суді» (21,8%) та «Доступністю до суду» (18,8%).
Найменше рекомендацій отримали у місцевих судах такі блоки як «Сприйняття роботи
працівників апарату суду»(9,1%), «Дотримання термінів судового розгляду»(11,4%),
«Сприйняття роботи судді»(12,6%), а також найменшу кількість рекомендацій отримав вимір
«Судове рішення»(1,9%).
Досліджуваним адміністративним судам найбільше було надано рекомендацій по Виміру
«Доступність до суду» (26,3%), «Зручність та комфортність перебування у суді» (21,1%) та
вимір «Повнота та ясність інформації» (21,1%). Значно меншу кількість рекомендацій
отримали досліджувані адміністративні суди по інших вимірах: «Сприйняття роботи
працівників апарату суду (10,5%), «Дотримання термінів судового розгляду (5,3%),
«Сприйняття роботи судді (10,5%) та вимір «Судове рішення» (5,3%).
Місцеві господарські суди отримали найбільше рекомендацій щодо «Доступності до
суду» (25%) та «Повноти та ясності інформації» (25%). Виміри «Сприйняття роботи
працівників апарату суду» та «Сприйняття роботи судді» отримали найменшу кількість

рекомендацій по 8,3%. «Дотримання термінів судового розгляду» та «Зручність та
комфортність перебування у суді» отримали по 16,7%.
47

Кожен із досліджуваних судів мав можливість оцінити складність виконання
рекомендації за такими визначеннями, як:
1 – нескладно виконати
2 – доволі складно виконати
3 – складно виконати
4 – практично неможливо виконати.
Із аналізу дослідження фактично видно, що більше 2/3 із усіх Вимірів у які об’єднувалися
рекомендації було оцінено як такі, що є або нескладно виконати або складно але все-таки
можливо виконати:

Якщо аналізувати характеристику складності виконання рекомендацій по кожній окремій
області, загалом видно, що рекомендацій, котрих практично неможливо виконати є близько
10%. Однак кількість рекомендацій котрі «Складно виконати» та «Доволі складно виконати» є
значною і по окремих областях їх кількість доходить до 30% і вище. Рекомендацій котрі
«Нескладно виконати» усе ж таки є близько 2/3 від загальної кількості по кожній області.
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Відповідно рекомендації, які були або непрактичними/неактуальними або ж узагалі не
підлягали виконанню, суди мали можливість просто не прийняти. Однак 81% від усіх наданих
рекомендацій судами були прийнятими. Інші рекомендації які перебувають у «Стадії розгляду»
(8,8%), «Відхилені» (7,8%) та «Нерозглянуті» (2,3%) не є предметом аналізу у даному
дослідженні, оскільки якщо ж уже суди терміном протягом більше шести місяців так і не
визначилися, висуваємо гіпотезу, що дані рекомендації уже і не будуть ні розглянуті, ні
виконані.
Також тут варто говорити про певний професійний рівень громадських організацій які
надавали ці рекомендації. Враховуючи факт, що лише 7,8% від усіх рекомендацій були
відхилені, можна стверджувати про те, що рекомендації були надані на належному високому
професійному рівні.

Отже, особливо варто відмітити, що всі суди в яких проводилися опитування
відповідально розглянули запропоновані рекомендації, оскільки з такої кількості рекомендацій
відхилені лише 7,8% рекомендацій.
Незважаючи на складність виконання окремих рекомендацій, судами усе ж таки
найбільше прийнято рекомендацій котрі підпадають під ознаку як такі, що «Нескладно
49

виконати» (94,4%), менше було прийнято рекомендацій котрі отримали статус «Доволі складно
виконати» було прийнято 69,6%, «Складно виконати» та «Практично неможливо виконати
відповідно» 57,1% та 56,6%.

Якщо перейти безпосередньо до порівняння усіх досліджуваних областей щодо
індикатора прийняття/неприйняття рекомендацій, можна ствердити, що даний показник є
практично однаковим для усіх.
Як висновок варто відзначити, що різні суди незалежно один від одного отримували
майже однакові рекомендації. Однак різні суди (апеляційні, адміністративні, окружні
адміністративні, районні в області, міськрайонні, районні в містах) по різному сприймали та по
різному оцінювали складність виконання рекомендації. Також варто відмітити, що окремим
судам потрібно було для виконання однакової рекомендації складно виконати, а іншим ні. А ще
інші суди потребували певних умов щоб виконати рекомендацію. Для прикладу такі Виміри як
«Доступність до суду» і «Зручність перебування у суді» можуть бути виконані лише в
комплексі наявності як певних умов так і додаткових ресурсів.
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Вище наведений графік у варіанті відповіді «Відхилені» включає в себе також два інші
варіанти «Не розглянута» та «В стадії розгляду». Саме тому варіант «Відхилені» є досить
значним у даному графіку, оскільки саме ці рекомендації уже більше шести місяців не
отримали належної уваги, висуваємо гіпотезу, що вони уже і не будуть розглядатися. Однак
при формулюванні точних тверджень щодо прийняття/неприйняття рекомендацій усіма судами
певної області потрібно пам’ятати, що кількість досліджуваних судів не є значною та
відповідно дані суди не є репрезентативними із усієї області.
У нижче наведеному графіку вказано загалом стан виконання рекомендацій усіма
досліджуваними судами:

Якщо сумувати варіанти відповіді «Переважно виконана», «Виконана частково» та
«Виконана повністю», тобто усі рекомендації котрі у тій чи іншій мірі виконуються отримаємо
загальну суму 77,7%. Тобто сміливо можна стверджувати, що близько 80% від усіх наданих
рекомендацій виконується.
Також дослідження дає можливість розбити стан виконання/невиконання рекомендацій
у залежності від виміру до якого вони належать. Отже, результати дослідження підтверджують
гіпотезу яку неодноразово висували представники судів про, те що рекомендації котрі не
потребують значних фінансових затрат у більшості випадків будуть виконані і навпаки. Такі
блоки рекомендацій як «Судове рішення» та «Дотримання термінів судового розгляду»
однозначно не потребують фінансових вливань у тому вони перебувають у лідерстві із усіх
виконаних рекомендацій.
Аналіз цього блоку показує, що не потребують ресурсів Виміри «Судове рішення»,
«Сприйняття роботи судді» та «Сприйняття роботи працівників апарату суду». Найбільше
потребують ресурсів Виміри «Зручність та комфортність перебування у суді», «Доступність до
суду».
Як показало дослідження, на виконання рекомендацій також впливає організаційнофінансова форма функціонування суду. Так, окружні адміністративні суди мають самостійне
бюджетне фінансування і завдяки чому і мають змогу оперативно вирішувати свої проблемні
питання.
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На другому місці, по стану виконання, перебувають об’єднані в умовну групу блоки
рекомендацій «Сприйняття роботи судді», «Сприйняття роботи працівників апарату суду» та
«Повнота та ясність інформації». І найменше виконуються блоки рекомендацій котрі
стосуються «Зручності та комфортності перебування у суді» та «Доступності до суду».
Також суди могли оцінити складність виконання рекомендацій.

Варіанти які пропонувалися суду були сформульовані наступним чином: 1 – нескладно
виконати, 2 – доволі складно виконати, 3 – складно виконати, 4 – практично неможливо
виконати.
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Із отриманих результатів вражає те, що оцінку «Практично не можливо виконати»
отримали усього 7,7% від усіх наданих рекомендацій. Також можна провести паралель між тим
які рекомендації були виконані, а які були оцінені як такі, що нескладно/складно виконати. Із
усіх частково виконаних рекомендацій нескладно виконати 63,5%. Даний факт і пояснює
високу оцінку виконання рекомендацій.
Також, із наукової точки зору, цікавим є проаналізувати взаємопов’язаність складності
виконання рекомендації та стан їх виконання. Отже, результати дослідження підтверджують
факт про те, що 94,4% із тих рекомендацій котрі є нескладно виконати є прийнятими. А також
те, що із усіх рекомендацій які «Практично неможливо виконати» лише 56,6% є прийнятими.

Також у дослідженні можна виділити конкретну оцінку яку отримують рекомендації у
залежності від місця суду у системі судів України. Актуальність дослідження саме даного
факту зумовлена тим, що різні суди в Україні мають різну систему фінансування. Як видно із
результатів, приблизно усі досліджувані суди незалежно від їхнього місця визначили близько
65% від усіх наданих їм рекомендацій як такі, що нескладно виконати. Інші показники
відображені на графіку нижче.
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Також досить цікавими та непередбачуваними є результати взаємозалежності стану
виконання рекомендацій у залежності від місця суду в системі.

Отже, Господарські місцеві суди задекларували, що виконують майже 91,7% від усіх
наданих їм рекомендацій. У зв’язку із чим опинилися на першому місці у ранжуванні із усіма
іншими досліджуваними судами. На другому місці загальні місцеві суди змогли виконати
77,3% усіх своїх прийнятих рекомендацій. Загальні апеляційні та адміністративні суди змогли
досягти результату у виконанні рекомендацій відповідно 75,4% та 68,4%.
Приклади окремих повністю виконаних рекомендацій:
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Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із судом для можливості громадян
одержувати необхідну інформацію в телефонному режимі.
Ця рекомендація була надана Богородчанському районному суду Івано-Франківської
області. Після проведення дослідження судом було відкрито шість телефонних ліній, за
якими можливо отримати інформацію щодо стадії руху справи, часу призначення справи
тощо. Можливість безперешкодно зателефонувати до суду і отримати необхідну
інформацію значно впливає на задоволеність відвідувачів роботою суду.



Розглянути можливість збільшення годин роботи канцелярії суду - це дасть можливість
відвідувачам суду вчасно та безперешкодно вирішувати свої справи в суді.
В Апеляційному суді Чернівецької області встановлено режим роботи працівників
канцелярії з 8.30 до 17.00. В обідню перерву та до 18.00 завжди залишається
відповідальний працівник канцелярії суду.



Покращити змістову наповненість інформаційних стендів шляхом включення в неї
інформації щодо призначених до розгляду справ; розташування кабінетів, залів судових
засідань, інших приміщень.
За результатами дослідження задоволеності відвідувачів роботою Долинського районного
суду Івано-Франківської області в суді оновили інформаційні стенди, де розмістили всю
необхідну інформацію.



Забезпечити вільний доступ до туалету у приміщенні суду.
Рекомендацію щодо забезпечення вільного доступу для туалетів відвідувачів суду
отримали суду практично в кожній області, в яких ми проводили дослідження. Слід
відзначити, що ці рекомендації виконані у 100% випадків. Жодних обмежень в доступі до
туалетів під час візитів до судів ми не виявили.



Забезпечити у приміщенні суду контейнери для сміття.
У Нетішинському міському суді Хмельницької області за результатами дослідження було
встановлено контейнери для сміття. Ця рекомендація не була складною для виконання,
але в цілому значно формує перше позитивне враження відвідувача про суд.



Збільшити в приміщенні суду кількість зручних місць для очікування, оформлення
документів, підготовки до засідання;
На виконання цієї рекомендації у Господарському суді Івано-Франківської області
протягом 2015 року місць для очікування було збільшено на 50%, також у місцях
очікування були встановлені письмові столи. Ця рекомендація позначена як виконання
частково, для повного забезпечення відвідувачів суду місцями для очікування потрібно
додаткове фінансування.



По-можливості встановити в суді камери схову для речей відвідувачів суду.
Сторожинецький районний суд Чернівецької області за результатами дослідження
обладнав камери схову. Проте, як відмічають у суді, відвідувачі досить рідко цим
користуються. На нашу думку, це дуже хороший приклад організації роботу суду з
врахування зручності для відвідувачів.



Покращити умови доступу до суду для осіб з обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення суду; розглянути можливість встановлення
при вході до суду кнопки виклику для таких людей, або вивіски з оголошенням, що в суді
наявний переносний пандус; здійснювати моніторинг потреб відвідувачів суду в
інформації.
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В Апеляційному суді Івано-Франківської області більшість приміщень суду доступні для
мало мобільних груп населення. Перед входом в будівлю суду встановлена в доступному
місті кнопка виклику з переговорним пристроєм. Приміщення суду забезпечене
належним освітленням, вказівниками, стендами. Також в будинку суду функціонує ліфт
(металеві пандуси демонтовані через високий кут нахилу сходів, що створювало
небезпеку для людей з інвалідністю).
Для забезпечення доступу осіб із вадами зору до залів судових засідань, канцелярії суду і
орієнтування їх у просторі. у приміщенні апеляційного суду встановлені таблиці
шрифтом Брайля. Також. перша і остання сходинка усіх сходових маршів марковані
смугою яскраво жовтою кольору.
Суд знаходиться в будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тому робити
реконструкцію входу заборонено.
Для зручного та безперебійного людей з інвалідністю на перший поверх будівлі
необхідно встановити електричну підіймальну платформу уклонного типу (існує технічна
можливість, за наявності коштів).
В Господарському суді Івано-Франківської області на вході до будівлі суду та на дверях
канцелярії суду встановлені таблички Брайля до яких внесено інформацію про
розташування важливих для громадян приміщень суду, господарський суд співпрацює з
громадською організацією інвалідів Івано-Франківської області, які проведуть
моніторинг придатності приміщень суду доступу для осіб з обмеженими можливостями
та нададуть економічно обґрунтовані рекомендації дообладнання приміщень
відповідними засобами.
У Бородчанському, Болехівському, Галицькому, Долинському, Рогатинському районних
судах Івано-Франківської області, Івано-Франківському окружному адміністративному
суді вхід до суду облаштований пандусом та кнопкою виклику персоналу. Це дає
можливість викликати осіб для вирішення проблемного питання. В більшості цих судів
також здійснено маркування сходів контрастною яскраво-жовтою фарбою.
У Городоцькому районному суді Львівської області встановлено кнопку виклику,
понижені тротуари та промарковано сходини. Належний пандус розміщений з
альтернативного входу у суд. Встановлено пандус у Дубенському міськрайонному суді
Рівненської області
Разом з тим, в ході дослідження було виявлено, що у деяких судах Івано-Франківської та
Київської областей існують проблеми із встановленням пандусів та модифікацією
приміщень для зручності людей з інвалідністю. Так, у Тлумацькому районному суді
Івано-Франківської області, Вишгородському районному суді Київської області наявна
технічна можливість для встановлення пандусів, проте потрібні додаткові кошти. Суд
звернулись до територіального управлінь Державної судової адміністрації України і для
виділення фінансування. Аналогічна проблема спостерігається і у Броварському
міськрайонному суді Київської області, Острозькому міськрайонному судів Рівненської
області, Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області. У Васильківському
міськрайонному суді в 2015 році було проведено експертне дослідження технічного стану
будівлі суду. Відповідно до висновку встановити пандус неможливо. Так ж проблема і у
Залізничному районному суді міста Львова де згідно архітектурних висновків – технічно
неможливо встановити пандус при вході в суд. У Першотравневому районному суді міста
Чернівці Чернівецької області призначено відповідальну особу за доступ до правосуддя
мало мобільних груп населення. При вході до суду встановлено переговорний пристрій
для виклику працівників апарату суду. Проте ТУ ДСА України в Чернівецькій області
повідомило суд про неможливість встановлення пандуса, в зв’язку з відсутністю
технічної можливості.


Вирішити питання надання якісної інформації по телефону із врахуванням обмежень,
встановлених чинним законодавством;
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На виконання цієї рекомендації у Самбірському районному суді Львівської області
проведено додатковий інструктаж щодо надання інформації телефоном. Разом з тим, у
суді відзначають, що потребу участі працівників суду у кваліфікованих тренінгах, що
проводять спеціалісти з питань психології спілкування.


Встановити в холі суду скриньку для повідомлень, відгуків, скарг на недобросовісну
поведінку працівників апарату суду та суддів, пропозицій для покращення роботи суду,
листів вдячності за ефективну роботу тощо.
У Кіцманському районному суді Чернівецької області скриньку виставлено в приймальні
суду ще в жовтні 2015 року. Станом на 17.02.2016 жодної скарги, повідомлення, відгуки
на недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, пропозицій для покращення
роботи суду, не надійшло.



Звернутись до відповідних органів про встановлення вказівників, які б вказували на
розташування будівлі суду.
На виконання цієї рекомендації на шляху до приміщення Бориславського районного суду
Львівської області встановлено вказівний знак, що значно зменшило час на пошуки суду
для відвідувачів, що приїжджають з інших міст. У Жовківському районному суді
Львівської області встановлено інформаційні вказівники про розміщення суду. Це стало
можливим завдяки співпраці з місцевою радою, яка в рамках відновлення історичного
середовища встановила і вказівники на основні адміністративні споруди.



Приклади окремих невиконаних рекомендацій:
Збільшити кількість місць для очікування та оформлення документів; зробити їх
зручними.
Ця рекомендація була надана багатьом судам із тих, які ми досліджували. В деяких судах
ця рекомендація залишається невиконаною. Основною причиною цього є відсутність
фінансування для закупівлі відповідних меблів а також недостатність площі приміщень
окремих судів.



Створити в суді безкоштовний консультаційний центр, де найбідніші прошарки
населення можуть отримати якісну адвокатську консультацію.
Ця рекомендація була надана 13 судам Івано-Франківської області. Рекомендація ними
всіма була прийнята до виконання. Окремі суди відмітили, що виконують цю
рекомендацію шляхом надання відповідних консультацій працівниками канцелярії. Проте
більшість із них відзначили, що цю рекомендацію неможливо виконати силами суду,
оскільки у суду відсутні відповідні повноваження для цього.



Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду, забезпечуючи присутність у ній
чергового працівника на момент обідньої перерви.
Цю рекомендацію також отримали більшість судів Івано-Франківської області. Подібні
рекомендації також були надані і судам інших областей. Деякі суди, про це йшлося вище,
змінили режим роботи для задоволення побажань відвідувачів. Разом з тим, багато судів
відзначили, що незважаючи на те, що вони прийняли цю рекомендацію до виконання,
відвідувачі не користувалися додатковим часом в роботі канцелярії, тож ці зміни були
скасовані. Або ж, особливо у невеличких районних судах, що графік уже підлаштований
під рух приміських автобусів, то ж зміни не потрібні.



Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і працівників апарату суду та
інформувати про отримані результати місцеву громаду.
Також ця рекомендація була прийнята практично усіма судами Івано-Франківської області.
Втім більшість судів відмітили її як невиконану, посилаючись на виключно процесуальний
та відомчий порядки контролю кваліфікації суддів та працівників суду.
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Висновки:
1. Значну кількість рекомендацій отримав у кожній області блок щодо покращення
«Повноти та ясності інформації» та «Зручності та комфортності перебування у суді»,
найменшу кількість рекомендацій було надано по виміру «Судове рішення».
2. Аналіз даних показує, що рекомендації, які могли бути виконані безпосередньо
судами, виконуються. Ті ж рекомендації, що потребують додаткового фінансування
дуже часто залишаються невиконаними.
3. У Апеляційних судах гостро стоїть проблема «Сприйняття роботи судді»(23,9%).
Місцеві суди мають також проблему із «Повнотою та ясністю інформації»(24,5%).
Досліджуваним адміністративним судам найбільше було надано рекомендацій по
виміру «Доступність до суду»(26,3%). Господарські місцеві досліджувані суди
отримали найбільше рекомендацій щодо «Доступності до суду»(25%).
4. Більше 2/3 із усіх вимірів у які об’єднувалися рекомендації було оцінено як такі, що
є або нескладно виконати або складно але все-таки можливо виконати.
5. Враховуючи факт, що лише 8,0% від усіх рекомендацій були відхилені, можна
стверджувати про те, що рекомендації були надані на належному високому
професійному рівні.
6. Близько 80% від усіх наданих рекомендацій досліджуваним судам виконується
повністю або частково.
7. Найменше виконуються блоки рекомендацій котрі стосуються «Зручності та
комфортності перебування у суді» та «Доступності до суду». За виміром
«Доступності до суду» отримано досить багато рекомендацій господарськими та
адміністративними судами, які містять нарікання відвідувачів щодо транспортної
доступності судів, встановлення відповідних інформаційних покажчиків тощо.
Виконання цих рекомендацій потребує додаткового фінансування.
8. Рекомендації, які потребують додаткового фінансування, закупівель обладнання,
оргтехніки, перебудови приміщень практично не виконуються.
9. Викликає занепокоєння стан виконання рекомендацій окремими судами щодо
переобладнання приміщень судів в середовища більш дружні для людей з
інвалідністю. Через брак фінансування багато таких рекомендацій не виконані.
10. Як показало дослідження, на виконання рекомендацій також впливає організаційнофінансова форма функціонування суду. Так, окружні адміністративні суди мають
самостійне бюджетне фінансування і завдяки чому і мають змогу оперативно
вирішувати свої проблемні питання.
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ІV. АНАЛІЗ ОЦІНКИ ПОТРЕБ СУДУ У ПРОВЕДЕННІ ОПИТУВАНЬ ВІДВІДУВАЧІВ
НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ КАРТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗВІТУВАННЯ (КГЗ)
У 2015 році Рада суддів України прийняла кілька важливих рішень для запровадження
Міжнародної схеми досконалості суду. Зокрема, 2 квітня 2015 року рішенням №28 було
затверджено рамкову систему оцінювання роботи суду, якою рекомендовано раз на три роки
проводити опитування громадян-відвідувачів суду за уніфікованою методикою опитування.
Також Рада суддів України стала членом Міжнародного консорціуму з питань досконалості
суду (http://www.courtexcellence.com), відповідне рішення Ради суддів України № 80 було
ухвалене 22 липня 2015 року, що підсилює актуальність подібних досліджень.
Протягом 2015 року Проект USAID «Справедливе правосуддя» підтримав проведення
опитувань відвідувачів суду за методологією карток громадянського звітування (КГЗ) у більше,
ніж 300 судах України. Зазначена методологія працює в Україні з 2008 року. З метою розбудови
спроможності судів проводити подібні опитування відвідувачів суду самостійно або у
співпраці із громадськими організаціями. Дане дослідження дозволить краще зрозуміти
реальні потреби судів у використанні методології КГЗ.
У дослідженні оцінки потреб суду у проведенні опитувань відвідувачів на основі
методології карток громадянського звітування взяло участь 78 представників судів. Як
правило, збір даних проводився методом інтерв’ю з керівником апарату суду, або його
заступником. В деяких випадках голови судів особисто виявляли бажання взяти участь в
опитуванні.
Отже, анкети були цілком анонімними і респонденти мали можливість об’єктивно дати
відповіді. Перше запитання стосувалося загалом зовнішньої оцінки суду.

Якщо підсумувати результати відповідей «Погоджуюсь більшою мірою», «Цілком
погоджуюсь», «Важко сказати» - отримуємо близько 93% від усіх опитаних котрі зазанчили,
що методолгія КГЗ є ефективним інструментом оцінювання роботи суду.
Однак, не зважаючи на високу ефективність програми опитування, близько 40% від усіх
(усі варіанти відповідей «для нас це дуже складно») опитуваних зазначили, що в певній мірі,
проведення даного дослідження самостійно є дуже складно.
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Як видно із нищезазначеного графіку близько 75% опитаних вважають, що у суді є
персонал який би зміг провести самостійно опитування за методологією КГЗ.

Відповіді респондентів дуже сильно розбились. Якщо їх узагальнити, отримаємо, що
74,4% (сума варіантів «Погоджуюсь більшою мірою» та «Цілком погоджуюсь») ствердно
погоджуються із даним твердженням. Напротивагу їм сума відповідей «Абсолютно не
погоджуюсь» та «Не погоджуюсь певною мірою» становить 17,9%, що дає певнний стгнал.
Нижче наведенний графік демонструє наявність/відсутність такого важливого резерву у
працівників суду як час.
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Якщо сумувати варіанти відповідей «Цілком погоджуюсь» та «Погоджуюсь більшою
мірою» отримаємо результат 73,1% опитаних вважає, що праціники суду можуть виділити
певний час для проведення опитування за допомогою методики КГЗ.
При проведенні дослідження потрібно вважати на те, що картки громадянського
звітування є:
 інструмент отримання зворотного зв’язку від користувачів послуг
 інструмент вимірювання та оцінки якості послуг
 інструмент порівняння та поширення кращих практик
 інструмент моніторингу змін.
За результатми проведення КГЗ суди отримають:
 реорганізація процесів надання судових послуг;
 реагування на особливі вимоги відвідувачів;
 внутрішні вдосконалення (комп’ютеризація, навчання персоналу);
 організація зустрічей з громадськістю, створення можливостей для їх ширшого
консультування та участі в процесах вироблення політики;
 запит на одержання додаткових ресурсів для того, щоб реформувати систему або
вдосконалити реалізацію чинної політики.
 формуванню довготривалої стратегій розвитку ефективних комунікацій між судовою
владою та громадою
 широке інформування громадян про їхні потреби та оприлюнення їхніх думок
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Вищенаведений графік дає відповіді які саме аспекти проведення зовнішньої оцінки
суду за допомогою методології карток громадянського звітування є для суду більш, а які менш
складними. Як видно із результатів, складними є процеси введення даних до бази даних,
обробка результатів опитування – тобто суто технічні процесию Також є складними
інтерпретація даних та розроблення рекомендацій. Додатково тут варто відзначити, що такі
високі оцінки складності процесам були надані у звязку із тим, що респонденти жодного разу
здійснювали самостійно опитування, не вводили та не інтерпретували дані опитування.
Також дане дослідження виявило ставлення працівників судів до запропонованої
анкети.

Вважаємо, що дане запитання варто дослідити ширше, зясувати які саме є аспекти є не
враховані в анкеті або ж, що ще до неї потрібно додати/вдосконалити, тощо.

Вище наведений графік є дуже цікавим і показує розбивку відповідей на запитання
«Якби опитування проводили не інтерв’юери, а відвідувачі самостійно заповнювали анкети із
відповідною інструкцією щодо заповнення, чи це б спростило для суду процедуру
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опитування?». Отже видно, що відповіді учасників розділилися. Із однієї сторони можна
стверджувати, що працівники суду вважають, що якщо респонденти будуть самостійно
заповнювати анкети вони їх заповнять невірно, залишать без відповідей значну кількість
запитань. Із іншої сторони можна висунути гіпотезу, про те, що працівники суду не хочуть
втратити контроль над процесом опитування, відчувають страх перед об’єктивною оцінкою із
боку громадськості, тощо.

Так, на дане запитання звісно, що більшість респондентів відповіла «Ні», це не дивно,
тому, що не знаючи і не апробуючи іншого програмного забезпечення, окрім EXСEL, справді
опитуваній особі легше ствердити про звичне програмне забезпечення. Однак якщо сумувати
респондентів котрі відповіли «Важко сказати» та «Ні» становитиме все-таки більшість від усіх
опитаних. Тобто не знаючи і не оглядаючи програми CSPro респонденти дали відповідь, що
EXСEL важче використовувати. Справді, спеціальне програмне забезпечення CSPro є
налаштовано суто для даного опитування і його використання є набагато зручнішим. Як
висновок по даному індикатору вважаємо, що його потрібно переформулювати, оскільки
можливо частина респондентів не зорієнтувалися, що саме мається на увазі та який внутрішній
зміст(суть ) варіантів відповідей.
Проектом USAID «Справедливе правосуддя» було розроблено посібник з проведення
опитувань відвідувачів суду у співпраці суду та громадських організацій, опитані
респонденти оцінили інформації в посібнику достатньою, вичерпною, який дає більш ширше
формувати запитання у КГЗ. Окремі опитані вважають, що опитування не можна проводити
самостійно, це поставить під сумніви результати дослідження і вони можуть бути
необ’єктивними. Інші респонденти вважають, в посібнику потрібно вмістити більше
інформації щодо інструктажу для інтерв'юерів та використання програми CSPro.
Також у анкеті респонденти мали можливість висловити певні побажання/
пропозиції до Ради суддів України та Державної судової адміністрації України, надаємо
перелік цих рекомендацій:
 необхідно вжити заходів щодо належного забезпечення діяльності суду
 проведення капітального ремонту будівлі суду заміна вікон встановлення кондиціонерів
 запровадження посади прес-секретаря суду як окремої штатної одиниці
 прошу направити посібник для оцінки якості роботи суду
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 побажання до ДСА збільшити фінансування суддів щодо виконання рекомендацій
 прикласти усі зусилля для повернення довіри людей до судової влади
 покращити матеріально-технічне забезпечення суду
 потрібно щоб ДСА і Рада суддів України брали до уваги результати опитування;
доносити результати опитування до ЗМІ
 щодо оплати праці працівників апарату суду
 достатнє фінансування нашого суду дозволило б ефективно реалізовувати завдання з
оцінки якості роботи суду
 вирішити питання про охорону суду
 враховувати рекомендації, отримані за результатами КГЗ. Контролювати стан виконання
 провести навчання з КГЗ
 проведення опитування громадян є необхідним
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Зручності та
комфортності
перебування у суді

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Повноти та ясності
інформації

Прискорити заходи щодо
заміни в залах судових засідань
металевого огородження для
підсудних, які перебувають під
вартою, на огородження із скла.

Розмістити на інформаційних
стендах актуальні зразки
процесуальних документів.

Розмітити інформаційні
стенди (в першу чергу з
інформацією про перелік справ,
які призначені до розгляду) на
першому поверсі суду,
безпосередньо поряд зі входом в
будівлю суду.
4

4

4

4
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1

1

1

3

1

1

4

4

-

-

-

-

Форма оцінки виконання рекомендацій Рожищенським районним судом Волинської області
Характеристика
складності
Стан
виконання
виконання
рекомендації:
Результати
Стан прийняття
рекомендації: :
1 – нескладно
часткового чи
рекомендації
в процесі
виконати
повного
Вимір, до якого
судом. Не
виконання-1,
2 – доволі
виконання
відноситься
розглянута-1 . В
виконана
складно
рекомендації
рекомендація:
стадії розгляду частково-2,
виконати
(перелік
2. Відхилена - 3.
виконана в
3 – складно
позитивних змін в
Прийнята - 4.
повному
виконати
роботі суду).
обсязі-3,
4 – практично
не виконана-4
неможливо
виконати

Облаштувати дзеркало на
першому поверсі безпосередньо
поряд зі входом в будівлю суду.

Назва рекомендації

Додаток № 1-В

При виконанні даної
рекомендації складнощів не
виникало.

При виконанні даної
рекомендації складнощів не
виникало.

Дану рекомендацію неможливо
виконати у зв’язку із відсутністю
місця на якому можливо
розмістити дзеркало.
Заходи щодо заміни в залах
судових засідань металевого
огородження для підсудних, які
перебувають під вартою, на
огородження із скла будуть
проведені за наявності
відповідних кошторисних
призначень та фінансування

Коментарі та пояснення

Повноти та ясності
інформації

Повноти та ясності
інформації

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Сприйняття роботи
судді

Дотримання термінів
судового розгляду

Збільшити розмір шрифту
друкованих матеріалів,
розміщених на інформаційних
стендах.

Розмістити найактуальніші
матеріали на інформаційних
стендах суду шрифтом Брайля.

Поліпшення умов для людей з
особливими потребами (в першу
чергу встановлення додаткових
пандусів для пересування по
сходам всередині приміщення
суду).

Запровадити для суддівського
корпусу систематичні семінари
за участю професійних
психологів для покращення
комунікативних навичок
спілкування з учасниками
судового процесу.

Запровадити для працівників
апарату суду систематичні
семінари за участю професійних психологів для покращення
комунікативних навичок
спілкування з учасниками
судового процесу.
4

4

4

4

4
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1

1

4

1

1

4

4

3

4

1

-

-

-

-

-

Дана рекомендація буде
виконана за наявності
відповідних кошторисних
призначень та фінансування
Рожищенський районний суд
Волинської області
облаштований стаціонарним
пандусом. Потреби у
встановленні додаткових
пандусів для пересування по
сходам всередині приміщення
суду немає.
Навчання, семінари, підвищення
кваліфікації суддів проводяться
відповідно до повідомлень
апеляційного суду Волинської
області та ТУ ДСАУ в
Волинській області за наявності
відповідного фінансування. Дана
рекомендація прийнята та буде
врахована при наданні
пропозицій до програм семінарів
Навчання, семінари, підвищення
кваліфікації працівників апарату
суду проводяться відповідно до
повідомлень апеляційного суду
Волинської області та ТУ ДСАУ
в Волинській області за
наявності відповідного
фінансування. Дана
рекомендація прийнята та буде
врахована при наданні
пропозицій до програм семінарів

При виконанні даної
рекомендації складнощів не
виникало.

Створити гнучкий
графік роботи
канцелярії суду,
забезпечуючи
присутність у ній
чергового працівника
на момент обідньої
перерви.
Покращити роботу
інформаційного
центру шляхом
створення
багатоканальної лінії
зв’язку.
Створити та
забезпечити роботу
електронної черги в
канцелярію суду,
зберігаючи при цьому
так звану живу чергу.
Організувати роботу
довідкового бюро
суду з метою надання
консультацій
відвідувачам з
приводу загальних
питань (про

Назва рекомендації

Додаток № 1-ІФ

3

Повноти та ясності
інформації
3

4

Повноти та ясності
інформації

Повноти та ясності
інформації

2

Зручності та
комфортності
перебування у суді

4

1

1

1
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3

4

3

4

«довідкове бюро» створити
«рецепцію» при вході
неможливо, у зв'язку з
відсутністю штатної одиниці в
штатному розкладі
апеляційного суду та
відсутності коштів на

-

(0342) 59-21-10 - на даний час
тимчасово не працює, у зв’язку
з виходом з ладу серверу колцентру

23.11.2011рокузасприянняUSAIDвс
удірозпочалароботудовідовідковоінформаційнаслужбаапеляційногос
уду
3 моменту переходу ведення
документообігу на електронну у
2008 році в канцелярії суду
повністю відсутні черги
відвідувачів, потреби у створенні
електронної черги немає.
Функції закладені у роботу колцентру і судових розпорядників.

Кілька років тому графік
канцелярії був змінений, ніхто
цим додатковим часом роботи
не скористався, тому зміни були
скасовані.

Коментарі та пояснення суду

Працівниками апеляційного суду
здійснюється прийом заяв, скарг,
клопотань, тощо у відвідувачів
протягом цілого робочого дня, а
саме з 8.00 до 17.15 год. Обідня
перерва з 12.00 до 13.00 год.

Форма оцінки виконання рекомендацій Апеляційним судом Івано-Франківської області
Характеристик
а складності
Стан
виконання
виконання
рекомендації:
Стан прийняття
рекомендації: :
1 – нескладно
рекомендації
в процесі
виконати
Вимір, до якого
судом. Не
виконання-1,
Результати часткового чи повного
2 – доволі
відноситься
розглянута-1 . В
виконана
виконання рекомендації (перелік
складно
рекомендація:
стадії розгляду частково-2,
позитивних змін в роботі суду).
виконати
2. Відхилена - 3.
виконана в
3 – складно
Прийнята - 4.
повному
виконати
обсязі-3,
4 – практично
не виконана-4
неможливо
виконати

Зробити інформацію
щодо порядку сплати
судових зборів та
мита, реквізитів та
розмірів платежів
більш чіткою і
доступною для
відвідувачів.
Збільшити кількість
місць для очікування
та оформлення
документів; зробити
їх зручними.
Створити умови
доступу до суду для
осіб з обмеженими
можливостями,
зокрема, встановити
пандус при вході в
приміщення суду;
передбачити
можливість осіб, які
пересуваються на
інвалідних візках,
потрапити в будівлю
суду поза турнікетом.

Підвищити рівень
інформативності вебсторінки, перевести
частину діловодства
на систему
електронного
самоврядування.

розташування тих чи
інших кабінетів у
суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).

4

4
4

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Доступності до суду

4

Повноти та ясності
інформації

Повноти та ясності
інформації

2

1

1

4
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1

1

3

1

Більшість приміщень суду
доступні для мало-мобільних груп
населення (далі МГН). Перед
входом в будівлю суду встановлена
в доступному місті для МГН
кнопка виклику з переговорним
пристроєм. Приміщення суду
забезпечене належним
освітленням, вказівниками,
стендами. Також в будинку суду
для МГН функціонуй ліфт
(металеві пандуси демонтовані
через високий кут нахилу сходів,
що створювало небезпеку для
МГН).
Для забезпечення доступу осіб із

-

Інформація щодо порядку сплати
судового збору та мита, реквізитів
та розмірів платежів доступна для
відвідувачів суду на дошці
оголошень та веб-сторінці суду.

Наповнення офіційної веб-сторінки
суду на порталі «Судова влада
України» регламентується
рішеннями РСУ. В суді
реалізуються Комунікаційна
стратегія суду, в рамках якої
щоденно належним чином
здійснюється наповнення вебсторінки апеляційного суду усіє ю
поточною інформацією га
новинами.

Для зручного та безперебійного
підіймання МГН на перший
поверх будівлі необхідно
встановити електричну
підйомну платформу уклонного
типу( існує технічна
можливість, при наявності
коштів).

Суд знаходиться в будівлі, яка є
пам'яткою архітектури
місцевого значення. Тому
робити реконструкцію входу
заборонено.

Найближчим часом заплановано
виконати.

У суді на висоті 150 см
розмішені інформаційні стенди.
Інформація на стенді написана
14-20 розміром шрифт)

-

обладнання.

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Запровадити для
працівників апарату
суду проведення
психологічних
семінарів та тренінгів
з метою підвищення
рівня їх
комунікативної
компетентності.

Дотримання термінів
судового розгляду

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Поставити в
приміщенні суду
банківські термінали
самообслуговування
для забезпечення
можливості
відвідувачам суду
оплачувати судові
збори та мито.

Створити робочу
групу із працівників
суду, головною
функцією якої буде
моніторинг
дотримання термінів
початку судових
засідань та термінів
розгляду справ, а
також аналіз причин

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Поставити в
приміщенні суду
апарати з напоями.

4

4

4

3

1

1

1

4
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1

3

1

3

В апеляційному суді проводяться
навчальні заняття: - з питань
психології взаємодії з клієнтами
суду та міжособистісних стосунків
в колективі, профілактики
психологічної напруги;
- етика спілкування із
відвідувачами суду; - дотримання
офіційного дрес-коду та виконання
правил працівника суду.
Дані функції виконуються
судовими розпорядниками,
відповідно до посадових
обов'язків.

Між апеляційним судом та ПАТ
«КБ Приватбанк» укладено договір
про співпрацю щодо створення
сприятливих і зручних умов
працівникам та відвідувачам суду
за допомогою терміналу
самообслуговування, який
встановлено в приміщені суду.

Зали судових засідань забезпечені
питною водою.

вадами зору до залів судових
засідань, канцелярії суду і
орієнтування їх у просторі. у
приміщенні апеляційного суду
встановлені таблиці з рельєфнокрапковим шрифтом( шрифтом
Брайля). Також. перша і а остання
сходинка усіх сходових маршів
марковані смугою яскраво жовтою
кольору.

-

-

-

-

Заздалегідь
повідомляти осіб про
перенесення судового
засідання по справі,
якщо, наприклад,
останнє не
відбудеться з причин,
що залежать від судді.
Підвищити рівень
неупередженості та
незалежності суддів.
Забезпечити
можливість
особистісного та
професійного
зростання суддів
шляхом відвідування
психологічних
семінарів та
тренінгів.
Забезпечити якісну
дієвість мережі
Інтернет та зробити
відкритий доступ до
неї для відвідувачів
суду.

Посилити контроль за
вчасним надсиланням
учасникам процесу
повісток та
повідомлень про
розгляд справ.

їх порушень.

3

3

3

3

Сприйняття роботи
судді

Сприйняття роботи
судді

Повноти та ясності
інформації

4

Дотримання термінів
судового розгляду

Дотримання термінів
судового розгляду

1

2

1

1

1
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3

4

1

1

1

-

-

Здійснюється відповідно до
процесуального законодавства.

Здійснюється відповідно до
процесуального законодавства за
вказівкою головуючого судді.

Повістки та повідомлення про
розгляд справ учасникам процесу
судом надсилається
рекомендованим листом з
позначкою «Судова повістка»
щоденно поновляються списки
призначених до розгляду судових
справ, які розмішуються на вебсайті суду, дошці оголошень та в
інформаційному кіоску. А також
проводиться робота щодо
популяризації проекту
"Електронний суд", збільшується
кількість відправлення СМСповідомлень учасникам судового
провадження.

Якісна робота мережі Інтернет
забезпечена

Компетенція Національної
школи суддів України

-

-

-

Залучити НГО до
контролю кваліфікації
суддів і працівників
апарату суду та
інформувати про
отримані результати
місцеву громаду.
Залучити НГО до
моніторингу процесу
реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо
покращення якості
роботи суду.
3

3

Сприйняття роботи
судді

Доступності до суду

1

1

72

1

1

-

-

Громадськість систематично
інформується про результати
здійснення правосуддя

Громадськість в достатній мірі
інформується про діяльність
суду

Організувати роботу
довідкового бюро суду
з метою надання
консультацій
відвідувачам з приводу
загальних питань (про
розташування тих чи
інших кабінетів у суді,
графік роботи
канцелярії і т.д.).
Забезпечити
безперебійний
телефонний зв'язок із
судом для можливості
громадян одержувати
необхідну інформацію
в телефонному режимі.
Створити в суді
безкоштовний
консультаційний центр,
де найбідніші
прошарки населення
можуть отримати
якісну адвокатську
консультацію.

Назва рекомендації

Додаток № 2-ІФ

4

4

Доступності до
суду

Повноти та
ясності інформації

4

Повноти та
ясності інформації

1

1

1
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1

1

1

-

-

Громадянам працівниками суду
надається необхідна інформацію в
телефонному режимі.
Працівниками апарату суду
надається необхідна інформація
відвідувачам суду. На
інформаційних стендах суду
розміщена інформація щодо подачі
документів, зразки заяв, адреси
регіональних та місцевих центрів
Міністерства юстиції України з
надання безоплатної вторинної

-

Консультації відвідувачам з
приводу загальних питань
надаються секретарями канцелярії
суду, яка знаходиться на першому
поверсі приміщення
(безпосередньо при
вході )

Форма оцінки виконання рекомендацій Богородчанським районним судом Івано-Франківської області
Характеристика
складності
Стан виконання
Стан
виконання
рекомендації: : в
прийняття
рекомендації:
процесі
рекомендації
1 – нескладно
виконання-1,
Вимір, до якого
судом. Не
виконати
Результати часткового чи повного
виконана
відноситься
розглянута-1 .
2 – доволі складно
виконання рекомендації (перелік
Коментарі та пояснення суду
частково-2,
рекомендація:
В стадії
виконати
позитивних змін в роботі суду).
виконана в
розгляду - 2.
3 – складно
повному обсязіВідхилена - 3.
виконати
3,
Прийнята - 4.
4 – практично
не виконана-4
неможливо
виконати

4

4

Сприйняття
роботи судді

4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Доступності до
суду

Створити умови
доступу до суду для
осіб з обмеженими
можливостями.

Підвищити рівень
культури спілкування
працівників апарату
суду з його
відвідувачами,
залучивши для цього
кваліфікованих
психологів для
проведення тренінгів
комунікативної
компетентності.
Підвищити рівень
неупередженості та
незалежності суддів.

Повноти та
ясності інформації

Зробити інформацію
щодо порядку сплати
судових зборів та мита,
реквізитів та розмірів
платежів більш чіткою і
доступною для
відвідувачів.

1

1

1

1
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1

4

3

1

-

З працівниками апарату суду
проводяться навчання щодо
дотримання правил поведінки,
етики спілкування з
відвідувачами, які звертаються до
суду за захистом своїх прав та
законних інтересів.

Інформація по судовому збору та
реквізити рахунків розміщені на
інформаційних стендах при вході в
приміщення суду та веб-сайті суду.
Також при зверненні особа може
отримати інформаційний листок, в
якому зазначено реквізити по
сплаті судового збору, штрафах та
ін. Інформаційні стенди
знаходяться на рівні, зручному для
відвідувачів, що дає можливість
вільного доступу до довідкової
інформації та ознайомлення з нею.
Приміщення суду в цілому має
хороший рівень доступності для
осіб з обмеженими можливостями:
вхід до суду облаштований
пандусом та кнопкою виклику
персоналу. Це дає можливість
викликати осіб для вирішення
проблемного питання Також
здійснено маркування сходів
контрастною яскраво-жовтою
фарбою

правової допомоги та інші
відомості, які необхідні для
реалізації права на судовий захист

Виконується постійно

Залучити кваліфікованих
психологів для проведення
тренінгів з працівниками
апарату можливе за умови
виділення коштів ТУ ДСА
України в Івано-Франківській
області.

В даний час ведеться робота
для встановлення
інформаційних табличок,
виконаних шрифтом Брайля
для людей з вадами зору.

-

Залучити НГО до
моніторингу процесу
реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо
покращення якості
роботи суду.

Заздалегідь
повідомляти осіб про
перенесення судового
засідання по справі,
якщо, наприклад,
останнє не відбудеться
з причин, що залежать
від судді.
Забезпечити
можливість
особистісного та
професійного
зростання суддів
шляхом відвідування
психологічних
семінарів та тренінгів.
Залучити НГО до
контролю кваліфікації
суддів і працівників
апарату суду та
інформувати про
отримані результати
місцеву громаду.
4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

4

4

Сприйняття
роботи судді

Доступності до
суду

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

1

1

1

1
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4

4

4

1

Судом вживаються всі
можливі заходи та
підтримується участь НГО до
моніторингу процесу
реалізації запропонованих
рекомендацій щодо
покращення якості роботи
суду.
Суд зацікавлений у побудові
діалогу з суспільством задля
покращення доступу до
правосуддя, підвищення
ефективності, прозорості та
побудови довіри громадян до
суду.

-

В 2013 році в Богородчанському
районному суді Івано-Франківської
області було проведено «Оцінку
якості роботи суду», одним з
модулів якої було «Задоволення
роботою суду його клієнтами».
В червні 2015 року проводилось
зовнішнє оцінювання роботи суду.

Звернутися з пропозицією до
ТУ ДСА України в ІваноФранківській області щодо
проведення психологічних
семінарів та тренінгів для
суддів.

-

Контроль за кваліфікацією
суддів і працівників апарату
суду здійснюється відповідно
до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів».

-

Особи заздалегідь повідомляються
про перенесення судового
засідання по справі з причин, що
не залежать від судді (відрядження,
хвороба), в телефонному режимі (в
разі наявності номера телефону)
або повісткою з зазначенням іншої
дати засідання.

Збільшити кількість
місць для очікування та
оформлення
документів; зробити їх
зручними.

Зручності та
комфортності
перебування у суді
2

1
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3

В суді наявні місця для очікування
та оформлення документів, однак
кількість місць бажано збільшити.

Можливо збільшити кількість
місць при наявності
відповідних коштів
(реконструкція приміщення з
додатковим обладнанням залів
судових засідань).

3

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Повноти та
ясності
інформації

Покращити освітлюваність
приміщень суду.

Зробити інформацію щодо
порядку сплати судових зборів та
мита, реквізитів та розмірів
платежів більш чіткою і
доступною для відвідувачів.
3

2

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

1

1

1
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1

1

3

У 2014 році повністю проведено
заміну електропостачання із
встановленням нових
енергозберігаючих світильників,
приєднано нове електропостачання
приміщення суду.
Вказана інформація та реквізити
рахунків знаходяться на
інформаційних стендах при вході в
приміщення суду, а також у
приймальній, де сторонам
видається інформаційний листок, в
якому зазначено порядок та
реквізити по сплаті судового збору
та інших судових витратах
(штрафи, адмінштрафи та ін.)

В суді наявні місця для очікування
та оформлення документів, однак
кількість місць бажано збільшити.

Форма оцінки виконання рекомендацій Болехівським міським судом Івано-Франківської області
Характеристик
а складності
Стан
виконання
виконання
рекомендації:
Стан прийняття
рекомендації:
1 – нескладно
рекомендації
: в процесі
виконати
Вимір, до якого
судом. Не
виконання-1,
Результати часткового чи повного
2 – доволі
відноситься
розглянута-1 . В
виконана
виконання рекомендації (перелік
складно
рекомендація:
стадії розгляду частково-2,
позитивних змін в роботі суду).
виконати
2. Відхилена - 3.
виконана в
3 – складно
Прийнята - 4.
повному
виконати
обсязі-3,
4 – практично
не виконана-4
неможливо
виконати

Збільшити кількість місць для
очікування та оформлення
документів; зробити їх зручними.

Назва рекомендації

Додаток № 3-ІФ

При виконанні вказаної
рекомендації складнощів
не виникло.

Виділення коштів
територіальним
управлінням Державної
судової адміністрації
України в ІваноФранківській області.

Можливо збільшити
кількість місць при
наявності відповідних
коштів (реконструкція
приміщення з
додатковим обладнанням
залів судових засідань).

Коментарі та пояснення
суду

Повноти та
ясності
інформації

Створити в суді безкоштовний
консультаційний центр, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати
якісну
адвокатську консультацію.

3

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

3

3

3

Повноти та
ясності
інформації

Доступності до
суду

3

Повноти та
ясності
інформації

Забезпечити безперебійний
телефонний зв'язок із судом для
можливості громадян
одержувати необхідну
інформацію в телефонному
режимі.

Розташувати інформаційні
стенди у суді більш зручно для
відвідувачів (відкоректувати
розмір шрифту і висоту
розміщення стендів).
Організувати роботу
довідкового бюро суду 3 метою
надання консультацій
відвідувачам з приводу
загальних питань (про
розташування тих чи інших
кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).
Створити гнучкий графік роботи
канцелярії суду, забезпечуючи
присутність у ній чергового
працівника на момент обідньої
перерви.

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

-

-

При виконанні вказаної
рекомендації складнощів
не виникло.

-

Інформація відвідувачам з приводу
загальних питань надається
секретарем суду в приймальній,
яка розташована безпосередньо
при вході в приміщення суду.
Приймання вхідної кореспонденції
здійснюється відповідальними
працівниками апарату суду
протягом робочого дня, включаючи
обідню перерву.
В суді функціонує п’ять
контактних номерів телефонів,
список яких міститься на
інформаційних стендах та вебсайті суду. Громадяни мають
можливість одержувати необхідну
інформацію в телефонному
режимі, яка надається
працівниками апарату суду.
Працівниками апарату суду
надається необхідна інформація
відвідувачам суду. Також на
інформаційних стендах та в
спеціально пристосованих місцях
для ознайомлення із матеріалами
справи розміщена інформація про
порядок звернення до суду,
роз’яснення щодо подачі
документів, зразки процесуальних
документів, адреси регіональних та
місцевих центрів Міністерства
юстиції України з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги та інші відомості, які
необхідні для реалізації права на
судовий захист.

При виконанні вказаної
рекомендації складнощів
не виникло.

Інформаційні стенди знаходяться
на рівні, зручному для відвідувачів,
що дає можливість вільного
доступу до довідкової інформації
та ознайомлення з нею.

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Підвищити рівень культури
спілкування працівників апарату
суду з його відвідувачами,
залучивши для цього
кваліфікованих психологів для
проведення тренінгів
комунікативної компетентності.

Створити робочу групу із
працівників суду, головною
функцією якої буде моніторинг
дотримання термінів початку
судових засідань та термінів
розгляду справ, а також аналіз
причин їх порушень.

Доступності до
суду

Створити умови доступу до суду
для осіб 3 обмеженими
можливостями.

2

4

2

1

1

3

79

2

4

3

Судові засідання проводяться в
чітко визначені судом день і час та
відображаються в списку справ,
призначених до розгляду.
Користувач з легкістю може
знайти дату та час розгляду справи,
яка його цікавить на веб-сайті суду
в розділі «Список справ,
призначених до розгляду» чи на
інформаційних стендах в
приміщенні суду.
Щодо термінів розгляду справ,
то суд розглядає їх протягом
розумного строку. Розумним,
зокрема, вважається строк, що є
об'єктивно необхідним для
виконання процесуальних дій,
прийняття процесуальних рішень
та розгляду і вирішення справи з
метою забезпечення своєчасного
судового захисту.
Строки, встановлені Цивільним
процесуальним кодексом України,

З працівниками апарату суду
постійно проводяться навчання на
тематику дотримання правил
поведінки, етики спілкування з
відвідувачами, які звертаються до
суду по захист своїх прав та
законних інтересів.

Приміщення суду в цілому має
хороший рівень доступності для
людей з особливими потребами,
зокрема: вхід до суду
облаштований пандусом та
кнопкою виклику персоналу за
допомогою якого особи з
обмеженими фізичними
можливостями можуть викликати
осіб для вирішення проблемного
питання, здійснено маркування
сходів контрастною яскравожовтою фарбою.
Залучення
кваліфікованих
психологів для
проведення
тренінгів
можливе за умови
виділення коштів ТУ
ДСА України в ІваноФранківській області.
Створити робочу групу із
працівників суду,
головною функцією якої
буде моніторинг
дотримання термінів
розгляду справ не
передбачає складності.

Проводиться робота для
встановлення
інформаційних табличок,
виконаних шрифтом
Брайля для людей з
вадами зору.

Посилити контроль за вчасним
надсиланням учасникам процесу
повісток та повідомлень про
розгляд справ.

Дотримання
термінів
судового
розгляду

2

1
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Кримінальним процесуальним
кодексом України, Кодексом
України про адміністративні
правопорушення, є обов'язковими
для судів та учасників судових
процесів, оскільки визначають
тривалість кожної стадії процесу
або час, протягом якого має бути
вчинено процесуальну дію.
Судом постійно узагальнюється
практика дотримання
процесуальних строків розгляду
справ, аналізується та усуваються
причини порушень строків
розгляду справ.
Крім того, судом
щоквартально надається
інформація Апеляційному суду
Івано-Франківської області щодо
справ, які перебувають на розгляді
від 3 до 6 місяців, від 6 місяців до
1 року, від 1 року і більше
Секретарями судових засідань
своєчасно надсилаються учасникам
процесу повістки і повідомлення
про розгляд справ та
контролюється повернення
повідомлень про вручення
рекомендованих поштових
відправлень і відповідно
отримання учасниками судового
процесу судових повісток.
Судова повістка вручається під
розписку безпосередньо в суді
особам, які беруть участь у справі
про час і місце наступного
засідання (наприклад, у разі
відкладення судового розгляду
справи або оголошення перерви).
Крім того автоматизованою
системою документообігу суду
формуються судові повістки у
вигляді SMS-повідомлень та
надсилаються учасникам судового
Перебуває на постійному
контролі.

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Сприйняття
роботи судді

Забезпечити більш уважне
ставлення до пропозицій
відвідувачів суду щодо
призначення дня та часу судових
засідань.

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

3

1

1
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При призначенні підготовчого
судового засідання в
кримінальному провадженні чи
відкритті провадження у цивільній
справі дату та час судового
засідання суддя призначає на свій
розсуд, оскільки погодження
можливе за участю сторін. У
подальшому судді погоджують
дату та час судового засідання з
учасниками судового процесу,
однак при цьому дотримуючись
процесуальних строків розгляду
справ.
Про перенесення судового
засідання по справі з причин, що
залежать від судді (відрядження,
хвороба) постійно попереджаються
сторони по справі (в разі наявності
номера телефону або часу,
протягом якого сторона отримає
повістку поштою).

процесу (за умови подання ними
до суду заявки).

При виконанні вказаної
рекомендації складнощів
не виникає.

Виконується повністю.

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Підвищити рівень
неупередженості та незалежності
суддів.

Забезпечити можливість
особистісного та професійного
зростання суддів шляхом
відвідування психологічних
семінарів та тренінгів.

Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і працівників
апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву
громаду.
4

4

3

1

1

1
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Незалежність і недоторканність
суддів гарантуються Конституцією
та законами України.
Виходячи з того, що
незалежність суддів є основною
передумовою їх об'єктивності та
неупередженості, суддя при
здійсненні правосуддя
підкоряється лише закону і
нікому не підзвітний, а вплив на
нього у будь-який спосіб
забороняється. Суддям
забезпечується свобода
неупередженого вирішення
судових справ відповідно до їх
внутрішнього переконання, що
ґрунтується на вимогах закону.
Рішення в судовій справі має
ґрунтуватися на всебічному,
повному й об'єктивному
дослідженні всіх обставин
справи, під час якого не може
надаватися перевага
правовій позиції будь-якого
учасника судового процесу.

Контроль за
кваліфікацією суддів і
працівників апарату суду
здійснюється відповідно
до Закону України «Про
судоустрій і статус
суддів»

Надати пропозиції ТУ
ДСА України в ІваноФранківській області
щодо проведення
психологічних семінарів
та тренінгів.

Виконується повністю.

Залучити НГО до моніторингу
процесу реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо покращення
якості роботи суду.

Доступності до
суду
4

1

83

4

У 2013 році в Болехівському
міському суді проведено «Оцінку
якості роботи суду», однією з
модулів якої було «Задоволеність
роботою суду його клієнтами».
В червні 2015 року
проводилось зовнішнє оцінювання
роботи суду.
26 березня 2015 року відбулось
засідання круглого столу на тему
«Болехівський міський суд:
минуле, сьогодення, майбутнє».
03 грудня 2015 року
проведено круглий стіл на тему:
«Безпосередня участь народу при
здійсненні правосуддя» з участю
присяжних та народних засідателів

Суд зацікавлений у
побудові діалогу між
судом та суспільством
задля покращення
доступу до правосуддя,
підвищення
ефективності, прозорості
та побудови довіри
громадян до суду.
Судом вживаються всі
можливі заходи та
підтримується участь
НГО до моніторингу
процесу реалізації
запропонованих
рекомендацій щодо
покращення якості
роботи суду, спрямованої
на вдосконалення
діяльності суду по
певних напрямках
роботи, вдосконалення
внутрішньої організації
роботи суду, а саме,
підвищення
продуктивності,
ефективності та якості
судових процедур.

Організувати роботу довідкового
бюро суду з метою надання
консультацій відвідувачам з
приводу загальних питань (про
розташування тих чи інших
кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).
Створити гнучкий графік роботи
канцелярії суду, забезпечуючи
присутність у ній чергового
працівника на момент обідньої
перерви.
Забезпечити безперебійний
телефонний зв'язок із судом для
можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в
телефонному режимі.
Створити в суді безкоштовний
консультаційний центр, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати якісну

Зробити ремонт приміщень суду.

Назва рекомендації

Додаток № 4-ІФ

4

Повноти та
ясності
інформації
2

4

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

4

Повноти та
ясності
інформації

3

1

1

1
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3

2

1

1

наявний постійний зв'язок із судом у
телефонному режимі

на стендах є інформація про
адвоката, що надає безоплатну
правову допомогу.

працює канцелярія із гнучким
графіком

графік роботи канцелярії 9-18.15 і
під час обіду є черговий працівники,
інформація всюди вказана

Форма оцінки виконання рекомендацій Верховинським районним судом Івано-Франківської області
Характеристик
а складності
Стан
виконання
виконання
рекомендації:
Стан прийняття
рекомендації:
1 – нескладно
рекомендації
: в процесі
виконати
Вимір, до якого
судом. Не
виконання-1,
Результати часткового чи повного
2 – доволі
відноситься
розглянута-1 . В
виконана
виконання рекомендації (перелік
складно
рекомендація:
стадії розгляду частково-2,
позитивних змін в роботі суду).
виконати
2. Відхилена - 3.
виконана в
3 – складно
Прийнята - 4.
повному
виконати
обсязі-3,
4 – практично
не виконана-4
неможливо
виконати
Зручності та
комфортності
працюємо над створенням нового
2
2
2
перебування у
залу для проведення засідань
суді

діє закон про надання
безоплатної правової
допомоги, надання
адвоката судом законом

труднощів не виникало.

складнощів не було

складнощів не було

брак коштів

Коментарі та пояснення
суду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Підвищити рівень культури
спілкування працівників апарату
суду з його відвідувачами,
залучивши для цього
кваліфікованих психологів для
проведення тренінгів
комунікативної компетентності.

4

Повноти та
ясності
інформації

4

2

4

Повноти та
ясності
інформації

Доступності до
суду

4

4

3

2

4

Повноти та
ясності
інформації

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Доступності до
суду

Створити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями.

Зробити інформацію щодо
порядку сплати судових зборів та
мита, реквізитів та розмірів
платежів більш чіткою і
доступною для відвідувачів.
Розташувати інформаційні
стенди у суді більш зручно для
відвідувачів (відкоректувати
розмір шрифту і висоту
розміщення стендів).
Повною мірою забезпечити
наявність зразків документів
(заяв, клопотань тощо).

Забезпечити відвідувачам
вільний доступ до побутових
приміщень суду.

Покращити освітлюваність
приміщень суду та їх
прибраність.

Збільшити кількість місць для
очікування та оформлення
документів; зробити їх зручними.

Обладнати паркувальні місця для
автомобілів біля будівлі суду.

адвокатську консультацію.

1

3

1

1

1

1

1

2

2
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2

3

1

1

1

1

3

3

2

рівень культури спілкування
працівників на належному рівні

над цим питанням працюють, є
сигнальна кнопка і відповідальний
працівник для допомоги

є окрема папка, де є всі зразки
потрібних документів

стенди розташовані у доступних
місцях, доступним шрифтом вказана
вся інформація

на стендах вся інформація є, на сайті
також

на третьому поверсі є побутові
приміщення для відвідувачів

-

у проекті опрацювання

місця для паркування є, проте
потрібно створити відповідну
розмітку

складнощів не виникло.
Змоги залучити
психологів до
проведення тренінгів
немає

пандус не вирішить
питання, оскільки
перший поверх не
належить суду

складнощів не було

складнощів не було

складнощів не було

труднощів не виникало.

приміщення добре
освітлені, прибрані

брак приміщень та
коштів

труднощів не виникало.

не передбачено

Створити робочу групу із
працівників суду, головною
функцією якої буде моніторинг
дотримання термінів початку
судових засідань та термінів
розгляду справ, а також аналіз
причин їх порушень.
Посилити контроль за вчасним
надсиланням учасникам процесу
повісток та повідомлень про
розгляд справ.
Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання
по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин,
що залежать від судді.
Підвищити рівень
неупередженості та незалежності
суддів.
Забезпечити можливість
особистісного та професійного
зростання суддів шляхом
відвідування психологічних
семінарів та тренінгів.
Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і працівників
апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву
громаду.
Залучити НГО до моніторингу
процесу реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо покращення
якості роботи суду.
2

4

4

4

4

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Доступності до
суду
1

2

2

1

1

1

2

86

3

4

2

1

1

1

4

суд відкритий до співпраці

на сайті висвітлюють всі дані щодо
діяльності суду

при організації відповідних
тренінгів братимуть участь

суд працює відповідно до
законодавства України

повідомляються в телефонному
режимі, однак випадки такі бувають
дуже рідко

СМС-повідомлення про процеси
повідомляють за 7-14 днів

кожен суддя відповідає за свою
справу, вирішує питання по
конкретній справі

труднощів не виникало.

-

труднощів не виникало.

труднощів не виникало.

труднощів не виникало.

виконується постійно

-

Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і працівників
апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.

Назва рекомендації

Додаток № 5-ІФ

Сприйняття
роботи судді

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

2

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати
1
4

Стан
виконання
рекомендації: :
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
Перебуває на розгляді.

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

Коментарі та пояснення суду

Саме від професійного досвіду, знань,
навичок та вмінь залежить якість
судового рішення, наскільки воно буде
правовим і справедливим. За останні
роки державою здійснено ряд заходів,
спрямованих на забезпечення підготовки
висококваліфікованих кадрів для судової
системи. Зокрема, засновано спеціальний
навчальний заклад, яким стала
Національна школа суддів України.
Організація спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді, яка
покладена на Національну школу суддів,
полягає не лише в підготовці слухача до
здачі кваліфікаційного іспиту, але й у
підготовці його для подальшої роботи на
посаді судді. Крім спеціальної
підготовки кандидатів на посаду судді
Національною школою суддів
проводиться підготовка суддів, яких
призначено на посаду судді вперше,
обрано на посаду судді безстроково, а
також суддів, які призначені на
адміністративні посади, проведення
інших періодичних навчань суддів з
метою підвищення рівня їх кваліфікації,
підготовка працівників апаратів судів.
Для забезпечення інформування
громадськості про діяльність Галицького
районного суду Івано-Франківської

Форма оцінки виконання рекомендацій Галицьким районним судом Івано-Франківської області

Повноти та
ясності
інформації

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Сприйняття
роботи судді

Створити в суді безкоштовний
консультаційний центр, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати якісну
адвокатську консультацію.

Збільшити кількість місць для
очікування та оформлення
документів; зробити їх зручними.

Покращити освітлюваність
приміщень суду.

Підвищити рівень
неупередженості та незалежності
суддів.

2

4

4

2

2

1

1

1

88

4

1

1

4

-

Освітлюваність
приміщень суду та
прилеглої території
достатня.

У вестибюлі суду
достатньо зручних
місць для очікування,
оформлення
документів, підготовки
до засідання.

-

Незалежність суддів є невід’ємною
складовою їхнього статусу,
конституційним принципом
організації та функціонування судів і
професійної діяльності суддів.
Незалежність суддів полягає
передусім у їхній самостійності,
непов’язаності при здійсненні
правосуддя будь-якими обставинами
та іншою, крім закону, волею.
Ключовою передумовою
забезпечення якості судового
рішення є створення належних
організаційних умов, за яких до
судді висуваються високі вимоги та,
одночасно, йому забезпечуються
можливості для незалежного,
неупередженого здійснення
правосуддя, гідні умови оплати
праці, гарантії безпеки тощо.
Водночас, поряд із заходами
відповідальності мають бути

-

-

Виходячи з наявної площі будівлі
суду, приміщень, у яких можна було
б обладнати кабінети вказаного
призначення, у суді немає взагалі.

області функціонує офіційний веб-сайт.

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Доступності до
суду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду,
Сприйняття
роботи судді
Дотримання
термінів
судового
розгляду

Забезпечити відвідувачам
вільний доступ до побутових
приміщень суду.

Створити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями.

Запровадити для працівників
апарату суду та суддів
проведення психологічних
семінарів та тренінгів з метою
підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.
Створити робочу групу із
працівників суду, головною
функцією якої буде моніторинг
дотримання термінів початку
судових засідань та термінів
розгляду справ, а також аналіз
причин їх порушень.

1

4

3

2

1

2

4

4

89

4

2

3

2

-

Забезпечено
можливість вільного
доступу відвідувачів до
побутових приміщень
суду.
Для покращення умов
доступу до суду людей
з обмеженими
можливостями в суді: вхід до суду
облаштований
пандусом (без
поручень), та кнопкою
виклику персоналу; сходи марковані
контрастною фарбою
яскраво-жовтою
кольору.
-

Судді повинні усвідомлювати
особисту відповідальність за розгляд
справ у встановлені законом строки,
за якість розгляду справ, не
допускати фактів зволікання,
вживати всіх необхідних заходів з
метою неухильного дотримання
процесуальних строків, а також
термінів початку судових засідань.

-

В суді є необхідність проведення
робіт з облаштування приміщення
суду усім необхідним для осіб з
обмеженими можливостями За
наявності коштів судом буде вжито
всіх необхідних заходів для усунення
неявних недоліків.

-

визначені заходи оцінки якості
суддівської праці, стимулювання
професійного росту, підвищення
рівня власної правосвідомості.

Створити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями.

Забезпечити вільний доступ до
побутових приміщень суду.

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Доступності до
суду

Збільшити кількість місць для
очікування та оформлення
документів; зробити їх зручними.

4

4

4

4

2

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

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

Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання
по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин,
що залежать від судді.
Залучити НГО до моніторингу
процесу реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо покращення
якості роботи суду.

3

1

1

1

1

1

90

2

1

1

3

4

1

в будівлі суду на 1-му
поверсі знаходиться зал
судового засідання,
канцелярія суду та
інформаційна дошка.
Наказом голови суду
визначено
відповідальних
працівників за доступ
до правосуддя маломобільних та інших

місця для очікування на
розгляд справи є на
першому та другому
поверхах
до побутового
приміщення в суді
легко дістатись

На вході до суду
чергують працівники
поліції, які можуть
надати консультацію
відвідувачам з приводу
загальних питань (про
розташування тих чи
інших кабінетів у суді,
графік роботи
канцелярії і т.д.).

-

-

приміщення суду старе і будівля не
пристосована для осіб з обмеженою
можливістю, а тому не можливо у
туалетних приміщеннях виконати
універсальну кабіну чи окрему
кімнату, в якій влаштувати таку
кабіну для осіб з обмеженими
можливостями

складнощів не було

складнощів не було

-

-

складнощів не виникло.

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Організувати роботу довідкового
бюро суду з метою надання
консультацій відвідувачам з
приводу загальних питань (про
розташування тих чи інших
кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).
Створити в суді безкоштовний
консультаційний центр, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати якісну
адвокатську консультацію.

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

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

3

1

1
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4

1

1

на офіційному сайті
суду та на
інформаційних стендах
в приміщенні суду
розміщується
інформація
Міністерства юстиції
України про безоплатну
правову допомогу,
розміщення
координаційних
центрів з надання
безоплатної, вторинної
правової допомоги.

канцелярія суду
здійснює прийом
громадян без обіду,
забезпечуючи
присутність уній
чергового працівника
на момент обідньої
перерви
при вході в приміщення
суду завжди на посту є
працівник РПОП, а у
фойє на 1-му поверсі
знаходяться
інформаційні д

груп населення.

-

складнощів не було

складнощів не було

Залучити НГО до моніторингу
процесу реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо покращення
якості роботи суду.

Запровадити для суддів
проведення психологічних
семінарів та тренінгів з метою
підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.
Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і працівників
апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву
громаду.

4

4

Сприйняття
роботи судді

Доступності до
суду

4

Сприйняття
роботи судді

1

1

1

92

1

1

2

судді проходять
навчання у
Національній школі
суддів згідно
встановленого графіка
неодноразово
проходять пілотні
дослідження оцінки
якості роботи суду. В
даний час проводять
незалежне опитування
студенти ІваноФранківського
університету
неодноразово
проходять пілотні
дослідження оцінки
якості роботи суду
-

-

складнощів не було

Створити умови доступу до
суду для осіб з обмеженими
можливостями.

Забезпечити вільний доступ до
побутових приміщень суду.

Збільшити кількість місць для
очікування та оформлення
документів; зробити їх
зручними.

Покращити освітлюваність
приміщень суду.

Назва рекомендації

Додаток № 6-ІФ
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Форма оцінки виконання рекомендацій Городенківським районним судом Івано-Франківської області
Характерис
тика
складності
виконання
Стан
рекомендаці
Стан
виконання
ї:
прийняття
рекомендації:
1–
рекомендації
в процесі
нескладно
Вимір, до якого
судом. Не
виконання-1,
Результати часткового чи повного виконання
виконати
відноситься
розглянута-1 .
виконана
рекомендації (перелік позитивних змін в
2 – доволі
рекомендація:
В стадії
частково-2,
роботі суду).
складно
розгляду - 2.
виконана в
виконати
Відхилена - 3.
повному
3 – складно
Прийнята - 4.
обсязі-3,
виконати
не виконана-4
4–
практично
неможливо
виконати
Зручності та
комфортності
коридори,сходова клітка, фойє на першому та
4
1
1
перебування у
другому поверхах освітлюються
суді
Зручності та
комфортності
місця для очікування на розгляд справи є на
4
1
1
перебування у
першому та другому поверхах
суді
Зручності та
комфортності
до побутового приміщення в суді легко
4
1
1
перебування у
дістатись
суді
Доступності до
4
3
2
в будівлі суду на першому поверсі знаходиться
суду
зал судового засідання, канцелярія суду та
інформаційна дошка. Наказом голови суду
визначено відповідальних працівників за
доступ до правосуддя мало-мобільних та
інших груп населення.

приміщення суду
старе і будівля
непристосоване
для осіб з
обмеженою
можливістю, а
тому не можливо у
туалетних
приміщеннях

складнощів не
було

складнощів не
було

складнощів не
було

Коментарі та
пояснення суду

Запровадити для суддів
проведення психологічних
семінарів та тренінгів з метою
підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.
Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та
інформувати про отримані
результати місцеву громаду.
Залучити НГО до моніторингу
процесу реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо покращення
якості роботи суду.

Створити в суді безкоштовний
консультаційний центр, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати якісну
адвокатську консультацію.

Створити гнучкий графік
роботи канцелярії суду,
забезпечуючи присутність у ній
чергового працівника на
момент обідньої перерви.
Організувати роботу
довідкового бюро суду з метою
надання консультацій
відвідувачам з приводу
загальних питань (про
розташування тих чи інших
кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).

4

4

4

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Доступності до
суду

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

1

1

1

3

1

1

94

1

1

2

4

1

1

-

-

неодноразово проходять пілотні дослідження
оцінки якості роботи суду. В даний час
проводять незалежне опитування студенти
Івано-Франківського університету
неодноразово проходять пілотні дослідження
оцінки якості роботи суду

складнощів не
було

-

на офіційному сайті суду та на інформаційних
стендах в приміщенні суду розміщується
інформація Міністерства юстиції України про
безоплатну правову допомогу, розміщення
координаційних центрів з надання
безоплатної, вторинної правової допомоги.

судді проходять навчання у Національній
школі суддів згідно встановленого графіка

складнощів не
було

складнощів не
було

при вході в приміщення суду завжди на посту
є працівник РПОП, а у фойє на першому
поверсі знаходяться інформаційні дошки

канцелярія суду здійснює прийом громадян без
обіду, забезпечуючи присутність уній
чергового працівника на момент обідньої
перерви

виконати
універсальну
кабіну чи окрему
кімнату, в якій
влаштувати таку
кабіну для осіб з
обмеженими
можливостями

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Повноти та
ясності
інформації

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Збільшити кількість місць для
очікування та оформлення
документів; зробити їх зручними.

Обладнати окрему кімнату для
ознайомлення із матеріалами
справи.

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

Створити та забезпечити роботу
електронної черги в канцелярію
суду, зберігаючи при цьому так
звану живу чергу.
3

4

4

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Назва рекомендації

1

1

1

2
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

2

1

3

Стан
виконання
рекомендації: :
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4

немає
необхідності

є доступ до
Інтернету,
така кімната
вже
створена
немає
великого
навантаженн
я,
інформація
надається
кожному

необхідні
кошти

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

Ретельний аналіз кількості відвідувачів суду які
одночасно подають до канцелярії суду документи
на реєстрацію вказують на економічну
необґрунтованість створення так званої
електронної черги до канцелярії суду.

Збільшено кількість працівників та ліній
телефонного зв'язку для відповіді на телефонні
дзвінкі громадян, введена у дію «гаряча лінія» телефонний номер прямого доступу.

У першому півріччі 2016 року заплановано
обладнання окремої кімнати для ознайомлення із
матеріалами справи.

Протягом 2015 року місць для очікування було
збільшено на 50%, також у місцях очікування
були встановлені письмові столи

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Господарським судом Івано-Франківської області

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду 2. Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

Додаток № 7-ІФ

Поставити в приміщенні суду
банківські термінали
самообслуговування для
забезпечення можливості
відвідувачам суду оплачувати
судові збори та мито.
Підвищити рівень культури
спілкування працівників апарату
суду з його відвідувачами,
залучивши для цього
кваліфікованих психологів для
проведення тренінгів.

Поставити в приміщенні суду
апарати з напоями.

4

4

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Доступності до
суду

4

4

2

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

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

Підвищити рівень інформативності
веб-сторінки, перевести частину
діловодства на систему
електронного самоврядування.
Зробити інформацію щодо порядку
сплати судових зборів та мита,
реквізитів та розмірів платежів
більш чіткою і доступною для
відвідувачів.

Доступності до
суду

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

1

1

4

1

1

1

2
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1

2

2

1

1

1

3

-

-

-

-

працює

все
забезпечено

необхідні
кошти

Станом на 11.03.2016 року скарги з приводу
порушень термінів початку судових відсутні.

Скарг на низьку культуру спілкування
працівників суду з відвідувачами суду протягом
2014-2016 років не надходило.

ДСАУ у в співпраці із громадською організацією
ініціювали проект встановлення банківських
терміналів самообслуговування у приміщеннях
судів України протягом 2016 року.

Скарг щодо нечіткості та недоступності
розміщеної на сайті суду та на інформаційних
стендах суду від відвідувачів суду протягом 20142016 року не надходило.

На вході до будівлі суду та на дверях канцелярії
суду встановлені таблички Брайля до яких
внесено інформацію про розташування важливих
для громадян приміщень суду, господарський суд
співпрацює з ГО інвалідів Івано-Франківської
області які протягом першого кварталу проведуть
моніторинг придатності приміщень суду доступу
для осіб з обмеженими можливостями та
нададуть економічно обґрунтовані рекомендації
дообладнання приміщень відповідними
засобами.
Працівники канцелярії суду володіють
необхідними знаннями та ім. надані відповідні
права для надання відвідувачам суду спеціальної
інформації з приводу відповідних сервісів суду, У
приміщенні господарського суду встановлені
спеціальні вказівники щодо розміщення усіх
кабінетів суду та всієї іншої необхідної для
відвідувачів сервісної інформації.
Станом на 11.03.2016 року скарг на невеликий
рівень інформативності веб-сторінки
господарського суду Івано-Франківської області
від громадян не надходило

Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і працівників
апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву
громаду.
Залучити НГО до моніторингу
процесу реалізації запропонованих
вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.

Забезпечити якісну дієвість мережі
Інтернет та зробити відкритий
доступ до неї для відвідувачів суду.

Створити робочу групу із
працівників суду, головною
функцією якої буде моніторинг
дотримання термінів початку
судових засідань та термінів
розгляду справ, а також аналіз
причин їх порушень.
Забезпечити більш уважне
ставлення до пропозицій
відвідувачів суду щодо
призначення дня та часу судових
засідань.
Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання по
справі, якщо, наприклад, останнє
не відбудеться з причин, що
залежать від судді.
Підвищити рівень неупередженості
та незалежності суддів.
Забезпечити можливість
особистісного та професійного
зростання суддів шляхом
відвідування психологічних
семінарів та тренінгів.
4

4

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Доступності до
суду

4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Повноти та
ясності
інформації

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

У господарському суді Івано-Франківської
області функціонує безоплатний, вільний доступ
до мережі Інтернет, шляхом використання
технології бездротової передачі даних

-

-

-

Дане питання потребує вивчення та
впровадження в організацію роботи суду.

У господарському суді запроваджено механізми
узгодження дати та часу судового засідання і
скарги з цього приводу відсутні.
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Форма оцінки виконання рекомендацій Господарським судом Івано-Франківської області
Характеристика
Стан
складності
виконання
виконання
Стан
рекомендаці
рекомендації:
прийняття
ї: : в
1 – нескладно
Результати
рекомендації
процесі
Вимір, до
виконати
часткового чи
судом. Не
виконанняякого
2 – доволі
повного виконання
Назва рекомендації
розглянута-1 .
1, виконана
відноситься
складно
рекомендації
В стадії
частково-2,
рекомендація:
виконати
(перелік позитивних
розгляду - 2.
виконана в
3 – складно
змін в роботі суду).
Відхилена - 3.
повному
виконати
Прийнята - 4.
обсязі-3,
4 – практично
не
неможливо
виконана-4
виконати
Зручності та
комфортності
Покращити освітлюваність приміщень суду.
4
1
1
перебування
у суді
Зручності та
Збільшити кількість місць для очікування та
комфортності
4
1
1
оформлення документів; зробити їх зручними.
перебування
у суді
Зручності та
комфортності
Зробити ремонт приміщень суду.
4
2
4
перебування
у суді
Розташувати інформаційні стенди у суді більш
Повноти та
зручно для відвідувачів (відкорегувати розмір
ясності
4
1
1
шрифту і висоту розміщення стендів) та покращити
інформації
їх інформаційну забезпеченість.
Організувати роботу довідкового бюро суду з
прийом заяв від
метою надання консультацій відвідувачам з
Повноти та
громадян
приводу загальних питань (про розташування тих
ясності
4
1
1
проводиться без
чи інших кабінетів у суді, графік роботи канцелярії
інформації
обідньої перерви
і т.д.).
Створити в суді безкоштовний консультаційний
Повноти та
3
4
4
найбільш
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
ясності
незахищені групи
отримати якісну адвокатську консультацію.
інформації
населення
відправляємо у
центр правової

Додаток № 8-ІФ

таке створення не
передбачено законом

прийом громадян
проводиться протягом
усього робочого часу

-

недостатньо
фінансування

-

-

Коментарі та пояснення
суду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Створити робочу групу із працівників суду,
головною функцією якої буде моніторинг
дотримання термінів початку судових засідань та
термінів розгляду справ, а також аналіз причин їх
порушень.

Покращити умови доступності суду для громадян
(зокрема встановити дороговкази від місць зупинок
громадського транспорту до будівлі суду;
покращити умови для паркування автомобілів та
умови доступу до суду для осіб з обмеженими

Організувати додаткові заходи безпеки у
приміщеннях суду шляхом встановлення
«тривожних кнопок».

Заздалегідь повідомляти осіб про перенесення
судового засідання по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин, що залежать від
судді.
Підвищити рівень неупередженості та незалежності
суддів.
Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
приводу загальних питань (про розташування тих
чи інших кабінетів у суді, графік роботи канцелярії
і т.д.).
Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Доступності
до суду

Повноти та
ясності
інформації

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Дотримання
термінів
судового
розгляду
Сприйняття
роботи судді

Доступності
до суду

Створити умови доступу до суду для осіб з
обмеженими можливостями.

Посилити контроль за вчасним надсиланням
учасникам процесу повісток та повідомлень про
розгляд справ.

4

Повноти та
ясності
інформації

Підвищити рівень інформативності веб-сторінки
суду.

4

4
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3

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

Доступності
до суду

Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
судом для можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в телефонному режимі.

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

допомоги

готується вивіска та
вказівник про
розташування суду із
центральної дороги

-

-

-

-

здійснюється контроль та
вживаються заходи для
збільшення фінансування

-

облаштовано пандус,
промарковано сходинки,
облаштовано
спеціальний зал на 1
поверсі

-

стаціонарні телефони
працюють у
безперебійному режимі

4

4

Повноти та
ясності
інформації
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Повноти та
ясності
інформації
Судове
рішення

Забезпечити більш уважне ставлення до пропозицій
відвідувачів суду щодо призначення дня та часу
судових засідань.

Створити в суді безкоштовний консультаційний
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
отримати якісну адвокатську консультацію.

Зробити тексти судових рішень по справах більш
доступними для розуміння громадян.

Запровадити для працівників апарату суду та суддів
проведення психологічних семінарів та тренінгів з
метою підвищення рівня їх комунікативної
компетентності.
Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.
Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.

4

Доступності
до суду

4

4
4

Сприйняття
роботи судді
Сприйняття
роботи судді
Доступності
до суду

4

3

4

Повноти та
ясності
інформації

Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
судом для можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в телефонному режимі.
Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду,
забезпечуючи присутність у ній чергового
працівника на момент обідньої перерви.
Покращити змістову наповненість інформаційних
стендів шляхом включення в неї інформації щодо
призначених до розгляду справ; розташування
кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень.

можливостями).
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3

3

3

1

4

1

1

1

1

4

4

4

1

4

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

необхідне законодавче
підкріплення даного
етапу
необхідно прийняття
відповідного
законодавства

недостатньо
фінансування

тексти судових рішень
відповідають вимогам
української ділової мови

не передбачено законом

узгоджується із
учасниками процесу

-

-

-

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

Поставити в приміщенні суду апарати з напоями.

Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Повноти та
ясності
інформації

Створити та забезпечити роботу електронної черги
в канцелярію суду, зберігаючи при цьому так звану
живу чергу.

Збільшити кількість місць для очікування та
оформлення документів; зробити їх зручними.

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

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

4

4

4

4

Повноти та
ясності
інформації
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2

1

1

1

1

4

1

1

1

3

-

-

-

в процесі створення
живої черги

на цей момент не
працює

Форма оцінки виконання рекомендацій Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області
Характеристика
Стан
складності
виконання
виконання
Стан
рекомендаці
рекомендації:
прийняття
ї: : в
1 – нескладно
Результати
рекомендації
процесі
Вимір, до
виконати
часткового чи
судом. Не
виконанняякого
2 – доволі
повного виконання
Назва рекомендації
розглянута-1 .
1, виконана
відноситься
складно
рекомендації
В стадії
частково-2,
рекомендація:
виконати
(перелік позитивних
розгляду - 2.
виконана в
3 – складно
змін в роботі суду).
Відхилена - 3.
повному
виконати
Прийнята - 4.
обсязі-3,
4 – практично
не
неможливо
виконана-4
виконати
Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду,
Доступності
забезпечуючи присутність у ній чергового
2
2
4
до суду
працівника на момент обідньої перерви.

Додаток № 9-ІФ

не є власником
приміщення (вирішення
питання з орендою)

встановлення блоків,
зразків заяв

наявні таблички,
відповідні працівники

веде прийом 4 людини

2012 року створено колцентр, необхідно
фінансування для
виконання цієї
рекомендації

брак коштів

Коментарі та пояснення
суду

Забезпечити можливість особистісного та
професійного зростання суддів шляхом
відвідування психологічних семінарів та тренінгів.
Створити умови доступу до суду для осіб з
обмеженими можливостями, зокрема, встановити
пандус при вході в приміщення суду; передбачити
можливість осіб, які пересуваються на інвалідних
візках, потрапити в будівлю суду поза турнікетом.
Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.
Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.

Скоротити час отримання рішення чи ухвали суду,
особливо по архівних справах.

Підвищити рівень культури спілкування
працівників апарату суду з його відвідувачами,
залучивши для цього кваліфікованих психологів
для проведення тренінгів.
Заздалегідь повідомляти осіб про перенесення
судового засідання по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин, що залежать від
судді.

Покращити освітлюваність приміщень суду.

3

4

4
4

Доступності
до суду
Сприйняття
роботи судді
Доступності
до суду
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1

1

4

2

2

1

4

4

2

1

4

4

Сприйняття
роботи судді

Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Дотримання
термінів
судового
розгляду
Дотримання
термінів
судового
розгляду

4

4

4

4

4

1

4

1

-

-

-

-

великий об'єм справ

-

-

-

на законодавчому рівні

законодавчо
врегульовано

технічно складно
зробити, будинок є
пам'яткою архітектури

не в компетенції суду

-

це врегульовано
процесуальним кодексом

залучено коштів для
запрошення відповідних
спеціалістів

освітлення зроблено
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Форма оцінки виконання рекомендацій Івано-Франківським окружним адміністративним судом
Характеристик
Стан
а складності
виконання
виконання
Стан
рекомендаці
рекомендації:
прийняття
ї: : в
1 – нескладно
рекомендації
процесі
Результати часткового чи
виконати
Вимір, до якого
судом. Не
виконанняповного виконання
2 – доволі
Назва рекомендації
відноситься
розглянута-1 .
1, виконана
рекомендації (перелік
складно
рекомендація:
В стадії
частково-2,
позитивних змін в роботі
виконати
розгляду - 2.
виконана в
суду).
3 – складно
Відхилена - 3.
повному
виконати
Прийнята - 4.
обсязі-3,
4 – практично
не
неможливо
виконана-4
виконати
У відділі документального
забезпечення (канцелярії)
суду визначено окремих
Організувати роботу довідкового
працівників,які надають
бюро суду з метою надання
послуги інформаційного
Повноти та
консультацій відвідувачам з приводу
характеру відвідувачам суду
ясності
4
1
1
загальних питань (про розташування
(«стійка для запитань та
інформації
тих чи інших кабінетів у суді, графік
звернень») Крім того, кожен
роботи канцелярії і т.д.).
працівник суду, у випадку
звернення, надає інформацію
організаційного характеру
відвідувачам.
Створити гнучкий графік роботи
Сприйняття
канцелярії суду, забезпечуючи
роботи
присутність у ній чергового
2
1
1
Рекомендація впроваджена.
працівників
працівника на момент обідньої
апарату суду
перерви.
Керівництво суду працює над
Покращити роботу інформаційного
Повноти та
залученням потрібних коштів
центру шляхом створення
ясності
4
3
4
для купівлі приладу, у стані
багатоканальної лінії зв’язку.
інформації
недофінансування.
Створити та забезпечити роботу
Зручності та
4
1
3
У суді створено онлайнелектронної черги в канцелярію
комфортності
приймальню голови суду,
суду, зберігаючи при цьому так звану перебування у
відсутність, за допомогою якої
живу чергу.
суді
відвідувачі можуть надіслати

Додаток № 10-ІФ

Виконання рекомендації
делеговано прес-секретарю
суду,яка вивчає технічні
можливості веб-сайту. Поруч з

Рекомендація повністю прийнята,
але не впроваджена через брак
коштів.

Забезпечено прийом документів
під час обідньої перерви та
встановлено чергування
працівників канцелярії.

Складнощів не виявлено.
Запорука виконання - прагнення
до підвищення якості роботи.

Коментарі та пояснення суду

4

4

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Судове
рішення

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Сприйняття
роботи судді

Поставити в приміщенні суду
апарати з напоями.

Поставити в приміщенні суду
банківські термінали
самообслуговування для
забезпечення можливості
відвідувачам суду оплачувати судові
збори та мито.

Посилити контроль за дотриманням
термінів початку судових засідань та
розгляду справ в цілому.

Скоротити час отримання рішення
чи ухвали суду, особливо по
архівних справах.

Забезпечити можливість
особистісного та професійного
зростання суддів шляхом
відвідування психологічних
семінарів та тренінгів.
4

4

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Збільшити кількість місць для
очікування та оформлення
документів; зробити їх зручними.

1

1

1

2

2

2
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3

1

1

4

4

2

Судді беруть участь у заходах
на дану тематику в межах
навчання у Національній
школі суддів України.

В межах проекту «Відкритий
суд» вирішується питання
встановлення інформаційноплатіжного терміналу.
Очікується сприяння
Державної судової
адміністрації України.
Керівництво суду слідкує за
дотриманням термінів
розгляду справи та часу
початку судових засідань.
Аналізуються причини
порушення строків розгляду
справ.
Відбувається з дотриманням
закону та з урахуванням
робочого навантаження
працівників відповідного
відділу.

Триває пошук шляхів
впровадження рекомендації.

свої пропозиції та зауваження
голові суду. Втім активного
використання можливості
немає.
Рекомендація виконана в
межах наявних фінансових
ресурсів. Забезпечено
комфортні місця для
очікування, столи зі зразками
процесуальних документів.

Здійснюється пошук можливості
організації заходів на базі суду,
що ускладнюється відсутністю
відповідного приміщення, а
також додаткових коштів на
оплату праці тренерів.

Триває пошук шляхів оптимізації
роботи та максимального
скорочення часу очікування
отримання документів.

Проводиться періодична
роз’яснювальна робота.

Рекомендація на стадії вирішення
у ДСА України. Вивчається
можливість залучення проекту
USAID «Справедливе
правосуддя».

Відбувається пошук партнерів.
Невелика кількість відвідувачів
суду є економічнонеобгрунтованою для осіб, які
надають послуги у сфері
харчування.

Виконується -постійно.

цим, невелика кількість черг не
створює актуальність
запровадження рекомендації.

Доступності до
суду

Сприйняття
роботи судді

Доступності до
суду

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

Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і працівників
апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву
громаду.

Залучити НГО до моніторингу
процесу реалізації запропонованих
вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.
4

2

4

1

3

1
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1

4

1

Суд відкритий для співпраці з
представниками НГО та
безпосередньо з громадянами
вдосконалення своєї роботи та
відповідного моніторингу.

Рекомендація обговорюється.

Приміщення суду обладнано
зручним пандусом, турнікет
відсутній.

Відсутність доцільності
залучення громадськості до
даного контролю з огляду на
періодичне підвищення
працівниками кваліфікації
шляхом участі у навчаннях У
Національній школі суддів
України, проведення щорічної
оцінки керівництвом, постійній
самоосвіті.
Підтвердженням слугує
співпраця з Благодійним Фондом
розвитку України «ОРІЯНА», в
межах проекту «Оцінка якості
роботи апеляційного та місцевих
загальних судів ІваноФранківської області». Згода на
співпрацю з БО «Всеукраїнська
коаліція з надання правової
допомоги» та МГЦ «Еталон».

Визначено працівника суду,який
відповідає за доступ до суду осіб
з обмеженими можливостями.
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Форма оцінки виконання рекомендацій Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області
Характеристика
Стан
складності
виконання
виконання
Стан
рекомендаці
рекомендації:
прийняття
ї: : в
1 – нескладно
рекомендації
процесі
Вимір, до
виконати
судом. Не
виконання- Результати часткового чи повного
якого
2 – доволі
Назва рекомендації
розглянута-1 .
1, виконана
виконання рекомендації (перелік
відноситься
складно
В стадії
частково-2,
позитивних змін в роботі суду).
рекомендація:
виконати
розгляду - 2.
виконана в
3 – складно
Відхилена - 3.
повному
виконати
Прийнята - 4.
обсязі-3,
4 – практично
не
неможливо
виконана-4
виконати
Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
Повноти та
приводу загальних питань (про розташування тих
ясності
3
4
4
чи інших кабінетів у суді, графік роботи канцелярії
інформації
і т.д.).
Зручності та
Тривожні кнопки встановлено.
Організувати додаткові заходи безпеки у
комфортності
Забезпечено можливість в разі
приміщеннях суду шляхом встановлення
4
1
1
перебування
потреби оперативно викликати
«тривожних кнопок».
у суді
працівників охорони
Покращити умови доступності суду для громадян
(зокрема встановити дороговкази від місць зупинок
відведено два місця для
громадського транспорту до будівлі суду;
Доступності
паркування автомобілів осіб з
2
3
3
покращити умови для паркування автомобілів та
до суду
обмеженими можливостями на
умови доступу до суду для осіб з обмеженими
території суду.
можливостями).
Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
Повноти та
наявні телефони у кабінетах і
судом для можливості громадян одержувати
ясності
4
1
1
приймальнях суддів, в архіві та
необхідну інформацію в телефонному режимі.
інформації
кабінетах канцелярії суду
Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду,
Доступності
забезпечуючи присутність у ній чергового
2
3
4
до суду
працівника на момент обідньої перерви.

Додаток № 11-ІФ

-

-

-

-

-

Коментарі та
пояснення суду

Покращити змістову наповненість інформаційних
стендів шляхом включення в неї інформації щодо
призначених до розгляду справ; розташування
кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень.

Судове
рішення

Сприйняття
роботи судді
Сприйняття
роботи судді
Доступності
до суду

Зробити тексти судових рішень по справах більш
доступними для розуміння громадян.

Запровадити для працівників апарату суду та суддів
проведення психологічних семінарів та тренінгів з
метою підвищення рівня їх комунікативної
компетентності.

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.

Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.

Створити в суді безкоштовний консультаційний
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
отримати якісну адвокатську консультацію.

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Збільшити кількість місць для очікування та
оформлення документів; зробити їх зручними.

Забезпечити більш уважне ставлення до пропозицій
відвідувачів суду щодо призначення дня та часу
судових засідань.

2

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Покращити освітлюваність приміщень суду.

3

3

2

4

3

4

4

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді
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4

4

3

2

4

2

1

2

2

4

4

4

3

4

3

1

4

1

-

-

це питання
регулюється на
законодавчому
рівні
це питання
регулюється на
законодавчому
рівні

-

-

тексти судових рішень є
доступними для розуміння
громадянами, проте вони повинні
відповідати вимогам чинного
законодавства
-

-

-

-

-

-

-

на стендах є інформація щодо
розгляду справ, розташування
залів судових засідань та інших
приміщень, а також інша
необхідна інформація
судді узгоджують з учасниками
процесу зручні дні щодо
призначення дня і часу судових
засідань

-

приміщення суду і територія
освітлені

Доступності
до суду
Повноти та
ясності
інформації

Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
судом для можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в телефонному режимі.

Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Покращити умови для паркування автомобілів біля
суду.

Зробити ремонт у приміщеннях суду.

Забезпечити відвідувачам вільний доступ до
побутових приміщень суду.

Збільшити кількість місць для очікування та
оформлення документів; зробити їх зручними.

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

4

4

4

4

4
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1

4

3

1

2

1

3

3

1

3

-

-

-

-

-

Форма оцінки виконання рекомендацій Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області
Характеристика
Стан
складності
виконання
виконання
Стан
рекомендаці
рекомендації:
прийняття
ї: : в
1 – нескладно
рекомендації
процесі
Результати часткового чи
Вимір, до
виконати
судом. Не
виконанняповного виконання
якого
2 – доволі
Назва рекомендації
розглянута-1 .
1, виконана
рекомендації (перелік
відноситься
складно
В стадії
частково-2, позитивних змін в роботі
рекомендація:
виконати
розгляду - 2.
виконана в
суду).
3 – складно
Відхилена - 3.
повному
виконати
Прийнята - 4.
обсязі-3,
4 – практично
не
неможливо
виконана-4
виконати
Зручності та
комфортності
Покращити освітлюваність приміщень суду.
4
2
3
перебування
у суді

Додаток № 12-ІФ

телефонний зв'язок
працює безперебійно

на подвір'ї суду досить
мало місця, а тому
частково завдання
виконане бути
неможливо

брак фінансування

у приміщенні два
туалети, доступ до яких
забезпечено

у приміщенні суду дуже
вузькі коридори,
проходити немає де,
немає місця для
розміщення стільців

-

Коментарі та пояснення
суду

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Судове
рішення

Посилити контроль за термінами розгляду справ
(зокрема, за дотриманням графіку розгляду справ).

Підвищити рівень обґрунтованості судових рішень
по справах.

Доступності
до суду

Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.
4

4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Сприйняття
роботи судді

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.

Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
приводу загальних питань (про розташування тих
чи інших кабінетів у суді, графік роботи канцелярії
і т.д.).
Запровадити для працівників апарату суду та суддів
проведення психологічних семінарів та тренінгів з
метою підвищення рівня їх комунікативної
компетентності.

4

Повноти та
ясності
інформації
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2

2

1

1

1

3

3

1

4

Створити в суді безкоштовний консультаційний
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
отримати якісну адвокатську консультацію.

2

4

Доступності
до суду
Дотримання
термінів
судового
розгляду

Забезпечити доступність суду для осіб з
обмеженими можливостями.
Заздалегідь повідомляти осіб про перенесення
судового засідання по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин, що залежать від
судді.

4

4

3

4

4

3

3

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

важливо, щоб судді
виявили бажання брати
участь в таких
тренінгах
вважаємо, що громада
повинна брати участь у
дослідженні якості
судочинства

Графік роботи
розміщений на дошці
оголошень

Відповідно до Закону
України "Про
судоустрій та статус
суддів"

передбачено згідно з
чинним законодавством

проводимо круглий стіл
з місцевим центром
надання безоплатної
правової допомоги

-

через аварійний стан
приміщення
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Форма оцінки виконання рекомендацій Косівським районним судом Івано-Франківської області
Характеристика
Стан
складності
виконання
виконання
Стан
рекомендаці
рекомендації:
прийняття
ї: : в
1 – нескладно
рекомендації
процесі
Результати часткового чи
Вимір, до
виконати
судом. Не
виконанняповного виконання
якого
2 – доволі
Назва рекомендації
розглянута-1 .
1, виконана
рекомендації (перелік
відноситься
складно
В стадії
частково-2, позитивних змін в роботі
рекомендація:
виконати
розгляду - 2.
виконана в
суду).
3 – складно
Відхилена - 3.
повному
виконати
Прийнята - 4.
обсязі-3,
4 – практично
не
неможливо
виконана-4
виконати
Підвищити рівень культури спілкування суддів і
Сприйняття
4
1
1
працівників апарату суду із його відвідувачами.
роботи судді
Посилити вияв неупередженості і незалежності
Сприйняття
4
1
1
суддів при розгляді справ.
роботи судді
Посилити контроль за дотриманням термінів
розгляду справ (зокрема, заздалегідь повідомляти
Дотримання
осіб про перенесення судового засідання по справі,
термінів
4
1
1
якщо, наприклад, останнє не відбудеться з причин,
судового
що залежать від судді; вчасно розпочинати судові
розгляду
засідання).
Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
Повноти та
приводу загальних питань (про розташування тих
ясності
2
2
2
чи інших кабінетів у суді, графік роботи канцелярії
інформації
і т.д.).
Створити умови доступу до суду для осіб з
Доступності
4
1
2
обмеженими можливостями.
до суду
Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
Повноти та
судом для можливості громадян одержувати
ясності
4
1
1
необхідну інформацію в телефонному режимі.
інформації
Створити в суді безкоштовний консультаційний
Повноти та
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
ясності
1
3
4
отримати якісну адвокатську консультацію.
інформації
Зробити тексти судових рішень по справах більш
Судове
1
2
2
доступними для розуміння громадян.
рішення

Додаток № 13-ІФ

існує закон про надання
безкоштовної правової
допомоги
тексти судових рішень
відповідають вимогам

складнощів із цим
немає

складнощів практично
немає

складнощі виникають

складнощів немає

складнощів не виникло

складнощів не виникло

Коментарі та пояснення
суду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Сприйняття
роботи судді
Доступності
до суду

Запровадити для працівників апарату суду та суддів
проведення психологічних семінарів та тренінгів з
метою підвищення рівня їх комунікативної
компетентності.

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.

Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.
4

3

1
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1

2

3

2

4

4

-

-

-

питань не виникає

НГО мають доступ до
відкритих засідань

брак коштів

української ділової
мови

Доступності
до суду

Доступності
до суду

Забезпечити безперебійний
телефонний зв'язок із судом
для можливості громадян
одержувати необхідну
інформацію в телефонному
режимі.
4

4

1

1

112

1

1

Громадянам працівниками суду надається
необхідна інформація в телефонному режимі.
В суді діє шість контактних телефонів, список
яких розміщений на інформаційному стенді суду
та веб-сайті суду.

Для відвідувачів суду створено кімнату прийому
громадян, де кожного робочого дня здійснюється
прийом громадян, документів, видача документів
і під час обідньої перерви.

Форма оцінки виконання рекомендацій Надвірнянським районним судом Івано-Франківської області
Характеристи
ка складності
Стан
Стан
виконання
прийняття
виконання
рекомендації:
рекомендаці
рекомендації:
1 – нескладно
ї судом. Не
: в процесі
Вимір, до
виконати
розглянутавиконання-1,
Результати часткового чи повного виконання
якого
2 – доволі
1 . В стадії
виконана
рекомендації (перелік позитивних змін в роботі
відноситься
складно
розгляду частково-2,
суду).
рекомендація:
виконати
2.
виконана в
3 – складно
Відхилена повному
виконати
3. Прийнята
обсязі-3,
4 – практично
- 4.
не виконана-4
неможливо
виконати
Зручності та
В приміщенні суду встановлена необхідна
комфортності
4
1
1
освітлюваність.
перебування
у суді
В суді забезпечено на рівні першого поверху
Зручності та
розміщення кімнати прийому громадян, кімнати
комфортності
для сторін, де можна подавати та отримувати
4
1
1
перебування
документи, ознайомлюватись з матеріалами
у суді
судової справи, у вестибюлі на першому поверсі
наявні також стільці та столики.

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

Збільшити кількість місць
для очікування та оформлення
документів; зробити їх
зручними.

Покращити освітлюваність
приміщень суду.

Назва рекомендації

Додаток № 14-ІФ

-

-

-

-

Коментарі та пояснення
суду

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Стежити за дотриманням
санітарно-гігієнічних умов у
приміщеннях суду

Забезпечити якісну дієвість
мережі Інтернет та зробити
відкритий доступ до неї для
відвідувачів суду.
4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

4

4

Доступності
до суду

Доступності
до суду

Організувати роботу
довідкового бюро суду з метою
надання консультацій
відвідувачам з приводу
загальних питань (про
розташування тих чи інших
кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).
Запровадити для
працівників апарату суду та
суддів проведення
психологічних семінарів та
тренінгів з метою підвищення
рівня їх комунікативної
компетентності.

Забезпечити вільний доступ
до суду для осіб з обмеженими
можливостями.

1

1

2

1

1
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3

1

4

1

3

Встановлена мережа Інтернет з доступом для
відвідувачів суду.

Забезпечується належне дотримання санітарногігієнічних умов у приміщенні суду.

-

Консультації відвідувачам з приводу загальних
питань надаються помічниками суддів, які
здійснюють чергування в кімнаті прийому
громадян, яка розташована на першому поверсі в
суді.

Приміщення суду в цілому має хороший рівень
доступності для осіб з обмеженими
можливостями: вхід до суду облаштований
пандусом та кнопкою виклику персоналу.
В суді забезпечено на рівні першого поверху
розміщення кімнати прийому громадян, кімнати
для сторін, де можна подавати та отримувати
документи, ознайомлюватись з матеріалами
судової справи, у вестибюлі на першому поверсі
наявні також стільці та столики.
Всередині приміщення суду розміщені таблички
із вказівниками до залів судових засідань, кімнати
для прийому громадян, кімнати сторін, санітарних
вузлів загального доступу.

Є потреба у збільшенні
радіусу дії доступу
Інтернету на перший
поверх приміщення
суду.

-

Проведення ТУ ДСА
України в ІваноФранківській області
семінарів, тренінгів з
питань комунікації є
дуже корисними.

-

Найближчим часом
коли дозволять на це
погодні умови
заплановано провести
роботи щодо
маркування фарбою
яскраво-жовтого
кольору
попереджувальних
смуг на сходинки при
вході в приміщення
суду.
Також заплановано
проведення роботи для
встановлення
інформаційних
табличок, виконаних
шрифтом Брайля для
людей з вадами зору.

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Залучити НГО до контролю
кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та
інформувати про отримані
результати місцеву громаду.

Залучити НГО до
моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище
рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.
4

4

2

1
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1

4
В 2013 році в Надвірнянському районному суді
Івано-Франківської області було проведено
«Оцінку якості роботи суду», одним з модулів якої
було «Задоволеність роботою суду його
клієнтами».
В червні 2015 року проводилось зовнішнє
оцінювання роботи суду.

-

Судом вживаються всі
необхідні заходи для
реалізації
запропонованих
рекомендацій щодо з
метою покращення
якості роботи суду.

-
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Форма оцінки виконання рекомендацій Рогатинським районним судом Івано-Франківської області
Стан
прийнят Характеристик
тя
а складності
Стан
рекомен
виконання
виконання
дації
рекомендації:
рекомендації: :
судом.
1 – нескладно
в процесі
Результати часткового чи
Не
виконати
Вимір, до якого
виконання-1,
повного виконання
розгляну
2 – доволі
Назва рекомендації
відноситься
виконана
рекомендації (перелік
та-1 . В
складно
рекомендація:
частково-2,
позитивних змін в роботі
стадії
виконати
виконана в
суду).
розгляду
3 – складно
повному
- 2.
виконати
обсязі-3,
Відхиле
4 – практично
не виконана-4
на - 3.
неможливо
Прийнят
виконати
а - 4.
Зручності та
Покращити освітлюваність приміщень суду.
комфортності
4
2
1
вирішено
перебування у суді
Зручності та
Збільшити кількість місць для очікування та
комфортності
2
3
3
перебуває на розгляді
оформлення документів; зробити їх зручними.
перебування у суді
Зручності та
Забезпечити відвідувачам вільний доступ до
комфортності
4
1
1
побутових приміщень суду.
перебування у суді
Зручності та
Стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних
комфортності
4
1
1
умов у приміщеннях суду.
перебування у суді
Покращити умови діставання до суду
Доступності до суду
1
4
1
громадським транспортом.
Покращити умови для паркування автомобілів
Доступності до суду
4
2
3
біля будівлі суду.
приміщення суду
Забезпечити вільний доступ до суду для осіб з
Доступності до суду
4
2
3
знаходиться на другому
обмеженими можливостями.
поверсі будівлі
Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду,
Сприйняття роботи
забезпечуючи присутність у ній чергового
працівників апарату
4
1
1
працівника на момент обідньої перерви.
суду

Додаток № 15-ІФ

-

на вході в будівлю
розміщено пандус

на задньому дворі суду
організовано пракінг

це не в компетенції суду

повністю виконана

рекомендація виконана

брак фінансування

матеріально-технічне
забезпечення

Коментарі та пояснення
суду

4

4

Повноти та ясності
інформації
Дотримання
термінів судового
розгляду
Повноти та ясності
інформації

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Сприйняття роботи
судді

Доступності до суду

Посилити контроль за дотриманням термінів
розгляду справ.

Покращити повноту та ясність інформації щодо
порядку сплати судових зборів та мита, щодо
призначених до розгляду справ, зразків
документів, правил допуску в суд та перебування
в ньому.

Запровадити для працівників апарату суду та
суддів проведення психологічних семінарів та
тренінгів з метою підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.

Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.
2

4

4

4

4

Повноти та ясності
інформації

Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
судом для можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в телефонному режимі.
Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
приводу загальних питань (про розташування тих
чи інших кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).
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3

3

3

1

2

1

1

3

3

4

1

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

під час організації
семінарів необхідно, щоб
працівники апарату суду
виявили бажання взяти в
них участь
суд не заперечує проти
здійснення моніторингу,
проте необхідно уважно
підійти до кваліфікації
експертів, що
проводитимуть його
суд не заперечує проти
здійснення моніторингу,
проте необхідно уважно
підійти до кваліфікації
експертів, що
проводитимуть його

інформація надається в
повній мірі

в процесі розгляду

в приміщенні суду
розміщено інформаційні
стенди

-

Зручності та
комфортності
перебування у суді
Сприйняття роботи

Покращити умови доступності побутових
приміщень суду для його відвідувачів.

Забезпечити більш уважне ставлення до

4

4
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1

1

1

4

-

-

Форма оцінки виконання рекомендацій Рожнятівським районним судом Івано-Франківської області
Стан
прийнят Характеристик
тя
а складності
Стан
рекомен
виконання
виконання
дації
рекомендації:
рекомендації: :
судом.
1 – нескладно
в процесі
Результати часткового чи
Не
виконати
Вимір, до якого
виконання-1,
повного виконання
розгляну
2 – доволі
Назва рекомендації
відноситься
виконана
рекомендації (перелік
та-1 . В
складно
рекомендація:
частково-2,
позитивних змін в роботі
стадії
виконати
виконана в
суду).
розгляду
3 – складно
повному
- 2.
виконати
обсязі-3,
Відхиле
4 – практично
не виконана-4
на - 3.
неможливо
Прийнят
виконати
а - 4.
Покращити умови доступності суду для громадян
(зокрема, покращити умови для паркування
Доступності до суду
4
3
3
частково
автомобілів біля будівлі суду та умови доступу до
суду для осіб з обмеженими можливостями).
Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду,
забезпечуючи присутність у ній чергового
Доступності до суду
4
1
1
працівника на момент обідньої перерви.
Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
Повноти та ясності
приводу загальних питань (про розташування тих
4
1
1
інформації
чи інших кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).
Зручності та
Покращити освітлюваність приміщень суду.
комфортності
4
3
4
перебування у суді
Зручності та
Збільшити кількість місць для очікування та
комфортності
4
1
1
оформлення документів; зробити їх зручними.
перебування у суді

Додаток № 16-ІФ

необхідно провести
ремонт побутових
приміщень, але це
потребує коштів
-

-

потрібні додаткові
кошти для обладнання
в залі електропроводки

-

-

-

Коментарі та пояснення
суду

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.
Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.

Запровадити для працівників апарату суду та
суддів проведення психологічних семінарів та
тренінгів з метою підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.

пропозицій відвідувачів суду щодо призначення
дня та часу судових засідань.
Заздалегідь повідомляти осіб про перенесення
судового засідання по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин, що залежать від
судді.
Посилити вияв неупередженості і незалежності
суддів при розгляді справ.
Створити в суді безкоштовний консультаційний
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
отримати якісну адвокатську консультацію.
Зробити тексти судових рішень по справах більш
доступними для розуміння громадян.
2
4

Повноти та ясності
інформації
Судове рішення

4
4

Сприйняття роботи
судді
Доступності до суду

4

4

Сприйняття роботи
судді

Сприйняття роботи
судді

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

працівників апарату
суду

118

2

2

2

1

2

1

1

1

4

4

1

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

не заперечуємо в участі
НГО в моніторингу

-

при проведенні
тренінгів та семінарів
працівники суду
повинні виявити
бажання приймати в
них участь

-

-

-

-

Зручності та
комфортності
перебування у суді
Сприйняття роботи
працівників апарату

Зробити ремонт приміщень суду.

Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду,
забезпечуючи присутність у ній чергового

4

4
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1

3

2

3

-

-

Форма оцінки виконання рекомендацій Снятинським районним судом Івано-Франківської області
Стан
прийнят Характеристик
тя
а складності
Стан
рекомен
виконання
виконання
дації
рекомендації:
рекомендації: :
судом.
1 – нескладно
в процесі
Результати часткового чи
Не
виконати
Вимір, до якого
виконання-1,
повного виконання
розгляну
2 – доволі
Назва рекомендації
відноситься
виконана
рекомендації (перелік
та-1 . В
складно
рекомендація:
частково-2,
позитивних змін в роботі
стадії
виконати
виконана в
суду).
розгляду
3 – складно
повному
- 2.
виконати
обсязі-3,
Відхиле
4 – практично
не виконана-4
на - 3.
неможливо
Прийнят
виконати
а - 4.
Зручності та
Покращити освітлюваність приміщень суду.
комфортності
4
1
1
замінено проводку в суді
перебування у суді
Зручності та
Збільшити кількість місць для очікування та
комфортності
4
1
2
оформлення документів; зробити їх зручними.
перебування у суді
Зручності та
Покращити умови доступності побутових
комфортності
4
1
1
приміщень суду для його відвідувачів.
перебування у суді
Покращити умови доступності суду для громадян
(зокрема, покращити умови для паркування
паркування доступне
автомобілів біля будівлі суду, умови доступу до
Доступності до суду
4
3
3
біля будівлі суду
суду для осіб з обмеженими можливостями, а
також транспортне сполучення із судом).
Зручності та
Встановити автомати з напоями.
комфортності
4
2
4
перебування у суді

Додаток № 17-ІФ

за належного
фінансування
потрібно доробити
ремонт суду
є чергові

поряд є приміщення
магазину

складено кошторис на
пандус. Транспортне
сполучення
відрегулювати
неможливо

-

-

потрібно
фінансування

Коментарі та
пояснення суду

працівника на момент обідньої перерви.
Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
приводу загальних питань (про розташування тих
чи інших кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).
Заздалегідь повідомляти осіб про перенесення
судового засідання по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин, що залежать від
судді.
Створити в суді безкоштовний консультаційний
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
отримати якісну адвокатську консультацію.
Запровадити для працівників апарату суду та
суддів проведення психологічних семінарів та
тренінгів з метою підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.
Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.
Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.
4

4

4

4

3
4

Повноти та ясності
інформації
Дотримання
термінів судового
розгляду
Повноти та ясності
інформації
Сприйняття роботи
працівників апарату
суду
Сприйняття роботи
судді
Доступності до суду

суду
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1

2

1

2

1

1

1

4

3

4

3

2

-

-

-

-

-

-

-

регулюються
процесуальним
законодавством

судді та помічники по
бажанню їздять на
тренінги

є центри надання
правової допомоги

зазвичай
повідомляють, якщо в
справі залишені
телефонні номери

достатньо інформації
на дошці оголошень
таблички з назвою
кабінетів

Доступності до суду

3

Сприйняття роботи
судді

Покращити умови доступності суду для громадян
(зокрема, покращити умови для паркування
автомобілів біля будівлі суду та умови доступу до
суду для осіб з обмеженими можливостями).

4

Сприйняття роботи
судді

Забезпечити однакові можливості всім сторонам
процесу для обґрунтування своїх позицій.
Посилити контроль за належною підготовкою
суддів до розгляду справ та за дотриманням
процедури розгляду справ.

2

3

Сприйняття роботи
судді

Підвищити рівень неупередженості і
незалежності суддів при розгляді справ.

2

Зручності та
комфортності
перебування у суді
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2

3

1

4

2

3

3

4

4

4

частково виконано:
розширено можливість
для паркування автівок
суду біля будівлі суду

-

-

-

не виконано

Форма оцінки виконання рекомендацій Тисменицьким районним судом Івано-Франківської області
Стан
прийнят Характеристик
Стан
тя
а складності
виконання
рекомен
виконання
рекомендаці
дації
рекомендації:
ї: : в
судом.
1 – нескладно
процесі
Результати часткового чи
Не
виконати
Вимір, до якого
виконанняповного виконання
розгляну
2 – доволі
відноситься
1, виконана
рекомендації (перелік
та-1 . В
складно
рекомендація:
частково-2, позитивних змін в роботі
стадії
виконати
виконана в
суду).
розгляду
3 – складно
повному
– 2.
виконати
обсязі-3,
Відхиле
4 – практично
не
на – 3.
неможливо
виконана-4
Прийнят
виконати
а – 4.

Зробити ремонт у приміщеннях суду для
знищення грибка.

Назва рекомендації

Додаток № 18-ІФ

регламентовано ч. 3 ст. 6
Закону України "Про
судоустрій і статус суддів"
щодо доступу до суду осіб
з обмеженими
можливостями - немає
можливості, оскільки
приміщення у
непридатному стані, і
знову ж таки, перебуває не
у власності суду

регламентовано ст. 7, 9 ЗУ

приміщення суду
перебуває на балансі
органів ГУНП в ІваноФранківській області
регламентовано ст. 6
Закону України "Про
судоустрій та статус
суддів"

Коментарі та пояснення
суду

Зробити тексти судових рішень по справах більш
доступними для розуміння громадян.

Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
судом для можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в телефонному режимі.
Створити гнучкий графік роботи канцелярії суду,
забезпечуючи присутність у ній чергового
працівника на момент обідньої перерви.
Організувати роботу довідкового бюро суду з
метою надання консультацій відвідувачам з
приводу загальних питань (про розташування тих
чи інших кабінетів у суді, графік роботи
канцелярії і т.д.).

Збільшити кількість місць для очікування та
оформлення документів; зробити їх зручними.

Посилити контроль за дотриманням термінів
розгляду справ (зокрема, заздалегідь повідомляти
осіб про перенесення судового засідання по
справі, якщо, наприклад, останнє не відбудеться з
причин, що залежать від судді; вчасно
розпочинати судові засідання).
Покращити повноту та чіткість інформації щодо
порядку сплати судових зборів та мита.

Підвищити рівень культури спілкування суддів і
працівників апарату суду із його відвідувачами.

Забезпечити більш уважне ставлення до
пропозицій відвідувачів суду щодо призначення
дня та часу судових засідань.

Створити в суді безкоштовний консультаційний
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
отримати якісну адвокатську консультацію.

3

Повноти та ясності
інформації

4

2

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Судове рішення

4

3

4

4

4

4

3

Повноти та ясності
інформації

Повноти та ясності
інформації
Зручності та
комфортності
перебування у суді

Дотримання
термінів судового
розгляду

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду
Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Повноти та ясності
інформації
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2

4

3

1

3

1

1

1

1

2

1

3

3

1

3

1

1

1

2

4

-

-

працівникам надаються
методичні рекомендації в
разі потреби

рекомендація незрозуміла.
Тексти судових рішень
викладаються суддями
відповідно до
процесуальних вимог

тривалість обідньої
перерви - 30 хв.

-

проблема із приміщенням
(не належить суду та не
має належної площі)

-

Частково забезпечується.
Проблема із приміщенням,
- відповідно виникає
проблема вчасного початку
судових засідань

-

-

ст. 10 Закону України "Про
судоустрій і статус суддів"

-

обговорено із
працівниками апарату
суду

-

інформація доступна на
стендах та на сайті

обговорено із
працівниками апарату
суду

поруч із судом
знаходиться адвокатура,
надається інформація
щодо регіонального
центру з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги в
Івано-Франківській
області
обговорено із
працівниками апарату
суду
обговорено із
працівниками апарату
суду

Сприйняття роботи
судді

Доступності до суду

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.

Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.
4

4

2

1

1

3

3

4

3

-

-

залучено, прикладом є
дана фокус-групова
дискусія, організована
НГО

-
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Форма оцінки виконання рекомендацій Тлумацьким районним судом Івано-Франківської області
Стан
прийнят Характеристик
Стан
тя
а складності
виконання
рекомен
виконання
рекомендаці
дації
рекомендації:
ї: : в
судом.
1 – нескладно
Результати
процесі
Не
виконати
часткового чи
Вимір, до якого
виконаннярозгляну
2 – доволі
повного виконання
Назва рекомендації
відноситься
1, виконана
Коментарі та пояснення суду
та-1 . В
складно
рекомендації
рекомендація:
частково-2,
стадії
виконати
(перелік позитивних
виконана в
розгляду
3 – складно
змін в роботі суду).
повному
– 2.
виконати
обсязі-3,
Відхиле
4 – практично
не
на – 3.
неможливо
виконана-4
Прийнят
виконати
а – 4.
Організувати роботу довідкового бюро суду з
Повноти та ясності
4
3
3
наявна технічна можливість,
метою надання консультацій відвідувачам з
інформації
проте потрібні додаткові кошти.
приводу загальних питань (про розташування тих
Звернулись в територіальне
чи інших кабінетів у суді, графік роботи
управління Державної судової
канцелярії і т.д.).
адміністрації України в Івано-

Додаток № 19-ІФ

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Запровадити для працівників апарату суду та
суддів проведення психологічних семінарів та
тренінгів з метою підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.

працівники суду
приймають участь у
навчальних семінарах,
курсах підвищення
кваліфікації, серед інших
дисциплін, викладають і
психологію

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Сприйняття роботи
судді

Сприйняття роботи
судді

Підвищити рівень неупередженості і
незалежності суддів при розгляді справ.

Посилити контроль за належною підготовкою
суддів до розгляду справ.

Зручності та
комфортності
перебування у суді
Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

4

4

4

4

4

4

3

Повноти та ясності
інформації

Доступності до суду

4

Повноти та ясності
інформації

Підвищити рівень культури спілкування суддів і
працівників апарату суду із його відвідувачами.

Забезпечити більш уважне ставлення до
пропозицій відвідувачів суду щодо призначення
дня та часу судових засідань.

Зробити ремонт у приміщеннях суду.

Покращити умови доступності суду для громадян
з обмеженими можливостями.

Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
судом для можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в телефонному режимі.
Створити в суді безкоштовний консультаційний
центр, де найбідніші прошарки населення можуть
отримати якісну адвокатську консультацію.
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1

3

1

1

2

3

2

1

1

3

1

1

4

4

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

наявна технічна можливість,
проте потрібні додаткові кошти.
Звернулись в територіальне
управління Державної судової
адміністрації України в ІваноФранківській області.
Розглядається цінова
пропозиція

-

-

брак коштів

для виконання потрібно
повністю переоблаштовувати
сходи при вході до суду, а саме
щоб кут нахилу відповідав
вимогам для встановлення
пандусів. Також потрібно
замінити вхідні двері.

-

-

Франківській області.
Розглядається цінова
пропозиція

4

Доступності до суду

4

4

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Запровадити для працівників апарату суду та
суддів проведення психологічних семінарів та
тренінгів з метою підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.

4

3

Сприйняття роботи
судді

Сприйняття роботи
судді

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

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.
Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Покращити рівень освітлюваності приміщень
суду.
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1

1

2

3

1

1

1

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

брак коштів

для досягнення потрібно
повністю переоблаштувати
сходи при вході до суду, а саме,
щоб кут нахилу відповідав
вимогам для встановлення
пандусів. Також потрібно
замінити вхідні двері.

-
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Форма оцінки виконання рекомендацій Тлумацьким районним судом Івано-Франківської області
Характеристик
Стан
а складності
виконання
Стан
виконання
рекомендаці
прийняття
рекомендації:
ї: : в
рекомендації
1 – нескладно
Результати
процесі
судом. Не
виконати
часткового чи
Вимір, до якого
виконаннярозглянута-1 .
2 – доволі
повного виконання
Назва рекомендації
відноситься
1, виконана
Коментарі та пояснення суду
В стадії
складно
рекомендації
рекомендація:
частково-2,
розгляду – 2.
виконати
(перелік позитивних
виконана в
Відхилена –
3 – складно
змін в роботі суду).
повному
3. Прийнята –
виконати
обсязі-3,
4.
4 – практично
не
неможливо
виконана-4
виконати
Зручності та
Забезпечити для відвідувачів доступність
комфортності
4
1
1
побутових приміщень у будівлі суду.
перебування у
суді
Зручності та
Покращити рівень освітлюваності приміщень
комфортності
4
1
1
суду.
перебування у
суді
Збільшити кількість місць для очікування,
Зручності та
оформлення документів та підготовки до засідань
комфортності
4
2
4
немає вільних приміщень суду
і зробити їх зручними. Обладнати окрему кімнату
перебування у
для роботи з документами.
суді
Зручності та
Забезпечити якісну дієвість мережі Інтернет та
комфортності
наявність "вай-фай"- мережі
зробити відкритий доступ до неї для відвідувачів
4
1
1
перебування у
та отримання паролю
суду.
суді
Покращити умови доступності суду для громадян
(зокрема, покращити транспортне сполучення із
Характеристика рельєфу
судом, встановити дороговкази від місць зупинок
місцевості не дозволяє
Доступності до
громадського транспорту до будівлі суду,
4
2
2
обладнати місця для
суду
покращити умови для паркування автомобілів
пракування та доступ людей з
біля будівлі суду, створити умови доступу до суду
обмеженими можливостями
для осіб з обмеженими можливостями).

Додаток № 20-ІФ

Доступності до
суду

Забезпечити безперебійний телефонний зв'язок із
судом для можливості громадян одержувати
необхідну інформацію в телефонному режимі.

Залучити НГО до моніторингу процесу реалізації
запропонованих вище рекомендацій щодо
покращення якості роботи суду.

Залучити НГО до контролю кваліфікації суддів і
працівників апарату суду та інформувати про
отримані результати місцеву громаду.
Доступності до
суду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Повноти та
ясності
інформації

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

Посилити контроль за дотриманням термінів
розгляду справ (зокрема, заздалегідь повідомляти
осіб про перенесення судового засідання по
справі, якщо, наприклад, останнє не відбудеться з
причин, що залежать від судді).
Запровадити для працівників апарату суду та
суддів проведення психологічних семінарів та
тренінгів з метою підвищення рівня їх
комунікативної компетентності.

4

Повноти та
ясності
інформації

Розташувати інформаційні стенди у зручних для
ознайомлення місцях.

4

4

4

4

4

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Вдосконалити наявну в суді інформацію щодо
порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів
та розмірів платежів.

4

Сприйняття
роботи судді

Підвищити рівень неупередженості і
незалежності суддів при розгляді справ.
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1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

4

4

1

1

1

1

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у випадку врегулювання
даного питання на
законодавчому рівні

у випадку врегулювання
даного питання на
законодавчому рівні

при наявності фінансування
будуть залучатися відповідні
спеціалісти

здійснюється контроль
вищими судовими
інстанціями

-

-

-

-

це питання регулюється на
законодавчому рівні

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

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Покращити внутрішню
інфраструктуру (туалети, меблі,
банкомат тощо)

Підвищити рівень
інформативності веб-сторінки,
перевести частину діловодства на
систему електронного
самоврядування.

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

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

4

4

4

Доступності до
суду

Назва рекомендації

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду 2. Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

1

1

3

3
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

3

3

Стан
виконання
рекомендації:
: в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана4

-

-

Меблі в задовільному стані. В
2015 році відремонтовано
декілька кабінетів, зал
судового засідання та
приймальню суду.

При вході до суду є пандус.
Відсутність можливості
встановлення пандусі в
самому приміщенні суду.

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

На даний час дана
рекомендація не може бути
виконана повністю, у зв’язку з
відсутністю достатнього
фінансування. Суд звернувся
до ТУ ДСАУ в Київській
області щодо встановлення
пандусу в приміщенні суду на
першому поверсі.
Туалетні кімнати є на
першому та другому поверсі.
Доступ до туалетних кімнат
для відвідувачів суду не
обмежений.
Надання інформації для
відвідувачів суду
здійснюється через
електронну пошту, телефоном
та в особистому порядку.
Працівниками суду
здійснюється системне
оновлення веб-сторінки суду.
На сайті суду є інформація
про дату та час судових
засідань, список суддів,

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Броварським міськрайонним судом Київської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 1-К

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Звертати увагу на завчасне
інформування учасників судового
процесу про терміни, порядок
розгляду та терміни засідання.

Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання
по справі, якщо, наприклад,
останнє не відбудеться з причин,
що залежать від судді;
4

4

4

3

Доступності до
суду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

3

Повноти та
ясності
інформації

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

Підвищити рівень
поінформованості учасників
судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення
НГО до створення інформаційнороздаткових матеріалів чи
майстер-класів для всіх
бажаючих.
3 метою подолання соціальних
нерівностей у доступності судів
залучати НГО до створення при
судах безкоштовних
консультаційних центрів, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати якісну
адвокатську консультацію.

1

2

1

2

2
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1

2

1

4

4

-

Секретарі постійно
інформують учасників
судового процесу про терміни
та порядок розгляду. Але
інколи це є неможливим.

Учасники судового процесу
постійно повідомляються про
час та дату судового
засідання смс-повістками,
телефоном та поштою.

-

-

Дана рекомендація не є
актуальною. Відвідувачі суду
мають можливість отримати
юридичну консультацію в
центрах надання безкоштовної
правової допомоги.

Дана рекомендація не
відноситься до компетенції
суду.

Учасники судового процесу
повідомляються про дати та
час судових засідань у
встановлені строки. При
можливості відбувається
узгодження часу та дати
судового засідання з
учасниками судового процесу.

-

-

список апеляційних скарг та
ін. Через електронну пошту
відбувається прийом заяв,
клопотань та інших
документів учасників
судового процесу.

4

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Повноти та
ясності
інформації

Сприйняття
роботи судді

Покращити якість приміщень для
людей (з урахуванням потреб
відвідувачів із спеціальними
потребами)

Запровадити електронну систему
подачі документів.

Покращити інформування
місцевої громади про роботу
суду.

Зменшити навантаження суддів
шляхом збільшення їх штату.
4

4

3

Сприйняття
роботи судді

Залучити НГО до співпраці по
контролю кваліфікації суддів та
працівників суду та
поінформувати про результати
діяльності місцеву громаду.

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Пришвидшити процес надіслання
сторонам повних рішень по
справі.

3

1

1

3

4

1
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4

2

1

3

4

1

-

-

На сайті (веб-сторінці) суду
висвітлюються показники
роботи суду, узагальнення
судової практики та інша
важлива інформації щодо
діяльності суду.
В штаті – 18 суддів, з них 4
судді – без повноважень.
Погоджуються з великою
завантаженістю, але дана
рекомендація не входить до
компетенції суду.

В 2015 році було
відремонтовано приміщення
суду, зал судового засідання та
приймальню.
Відвідувачі суду через
електронну пошту суду мають
можливість подавати заяви,
клопотання, заперечення та
інші документи.

Для відвідувачів із
спеціальними потребами суду
обмежений на першому
поверсі. Причина: відсутність
необхідного фінансування.

-

-

Всім учасникам судового
процесу надсилаються копії
повних рішень у встановлені
законом терміни.
Судді та працівники апарату
суду системно здійснюють
підвищення кваліфікації. На
веб-сторінці суду
висвітлюється інформація
щодо діяльності та роботи
суду.

2

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Повноти та
ясності
інформації

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

Покращення внутрішньої
інфраструктури (туалети, меблі,
банкомат тощо)

Покращити роботу
інформаційного центру шляхом
створення багатоканальної лінії
зв’язку.
2

3

Доступності до
суду

Назва рекомендації

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду 2. Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

2

3

4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

4

4

Стан
виконання
рекомендації:
: в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана4

-

Доступ до туалету не
обмежується. Частково
замінено меблі в залах
судових засідань

-

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

Необхідне фінансування

Для виконання цих
рекомендацій необхідно
вирішити питання з
приміщенням та достатнє
фінансування органів судової
влади

В 2015 році було проведено
експертне дослідження
технічного стану будівлі суду.
Відповідно до висновку
встановити пандус неможливо

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Васильківським міськрайонним судом Київської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 2-К

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Пришвидшити процес надіслання
сторонам повних рішень по
справі.

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

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

3

Повноти та
ясності
інформації

4

2

Повноти та
ясності
інформації

Дотримання
термінів
судового
розгляду

4

Повноти та
ясності
інформації

Звертати увагу на завчасне
інформування учасників судового
процесу про терміни, порядок
розгляду та терміни засідання.

Підвищення рівня
інформативності веб-сторінки,
переведення частини діловодства
на систему електронного
самоврядування.
Підвищення рівня
поінформованості учасників
судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення
НГО до створення інформаційнороздаткових матеріалів чи
майстер класів для всіх
бажаючих.
3 метою подолання соціальних
нерівностей у доступності судів
залучати НГО до створення при
судах безкоштовних
консультаційних центрів, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати якісну
адвокатську консультацію.
3 урахуванням складності справи
закладати запас часу, який можна
буде використати для
виключення затримок початку
розгляду справи, при можливості
узгоджувати зі сторонами час та
дату судового засідання.

1

1

1

1

2

2

1
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2

3

2

2

4

4

1

-

Якщо сторони зазначають свої
мобільні телефони, їм
повідомляють про
перенесення судових засідань

Головуючі у справах судді
завжди враховують
необхідність завчасного
виклику учасників,
можливість прибути в
засідання мешканцями інших
міст
За наявності контактних
даних учасників судового
розгляду, секретарі
оперативно повідомляють про
дати засідань

-

-

Вся необхідна громадянам
інформація розміщена на
сайті. Зауважень та
пропозицій від громадян не
надходило

-

Небажання учасників
вказувати свій мобільний
телефон.

-

-

Немає необхідності
створювати додаткові центри,
оскільки на території району
діють центри з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги

Необхідне фінансування

-

Сприйняття
роботи судді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Повноти та
ясності
інформації
Сприйняття
роботи судді

Залучити НГО до співпраці по
контролю кваліфікації суддів та
працівників суду та
поінформувати про результати
діяльності місцеву громаду.

Покращити якість приміщень для
людей (врахувати потреби
відвідувачів з особливими
потребами).
Покращити інформування
місцевої громади про роботу
суду.
Зменшити навантаження суддів
шляхом збільшення їх штату.
2

2
2

3
4

2

3

3
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4

4

4

4

-

-

-

-

Подано пропозиції щодо
збільшення штату суддів

-

Необхідне фінансування

-

1

Покращити внутрішню
інфраструктуру (туалети, меблі,
банкомат тощо)

Повноти та
ясності
інформації

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

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

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

2

Доступності до
суду

Назва рекомендації

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду 2. Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

3

1

1

134

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

2

4

Стан
виконання
рекомендації:
: в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана4

відремонтовано 2 зали
судових засідань та хол (на
першому поверсі) з
оснащенням новими меблями
за для зручності громадян
-

-

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

в зв’язку з перебуванням даної
рекомендації на початковому
етапі впровадження в судах
України, та за відсутності
штатних одиниць з наданням
додатково кабінетів останнім
рекомендація не виконана. За

-

дана рекомендація перебуває
на розгляді в ТУДСАУ в
Київській області, однак за
відсутності матеріального
забезпечення на сьогодні
рекомендація не виконана. За
умов надання матеріалів для
оснащення приміщення для
людей з обмеженими
можливостями та осіб, які б
займались встановленням
рекомендація підлягала б
виконанню

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Вишгородським районним судом Київської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 3-К

1

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

1

4

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Підвищити рівень
поінформованості учасників
судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення
НДО до створення інформаційнороздаткових матеріалів чи
майстер класів для всіх
бажаючих.

3 метою подолання соціальних
нерівностей у доступності судів
залучати НДО до створення при
судах безкоштовних
консультаційних центрів, де
найбідніші прошарки населення
можуть отримати якісну
адвокатську консультацію.
3 урахуванням складності справи
закладати запас часу, який можна
буде використати для
виключення затримок початку
розгляду справи, при можливості
узгоджувати зі сторонами час та
дату судового засідання.

Повноти та
ясності
інформації

Підвищити рівень
інформативності веб-сторінки,
перевести частину діловодства на
систему електронного
самоврядування.

1

3

1

1
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1

4

4

2

-

-

-

Веб-сторінка суду підлягає
регулярному доповненню
відповідальними особами
корисною інформацією для
громадян та додатково
впровадяться в останню
електронні документи за
необхідністю

рекомендація на нашу думку є
недоцільною для
впровадження в життя саме
судами, в зв’язку з
відсутністю в останніх таких
повноважень

рекомендація на думку суду є
недоцільною для
впровадження в життя саме
судами, в зв’язку з
відсутністю в останніх таких
повноважень

в зв’язку з відсутністю
матеріальної бази для
створення інформаційнороздаткових матеріалів та
оснащення належних умов
залучення НДО. За Вашої
підтримки та вказаних умов
рекомендація підлягає
виконання

-

наявності вищевказаних умов
- підлягає виконанню

4

4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Сприйняття
роботи судді

Якість роботи працівників
апарату суду:

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

Пришвидшити процес надіслання
сторонам повних рішень по
справі.

Залучити НДО до співпраці по
контролю кваліфікації суддів та
працівників суду та
поінформувати про результати
діяльності місцеву громаду.
1

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Звертати увагу на завчасне
інформування учасників судового
процесу про терміни, порядок
розгляду та терміни засідання.

3

1

1

1

1
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4

1

1

1

1

в разі зняття з розгляду справ,
що перебувають в
провадженні суддів, секретарі
судових засідань в
обов’язковому порядку
повідомляють учасників про
такі причини
в зв’язку з належним
забезпеченням ТУ ДСАУ в
Київській області поштовими
марками – вся кореспонденція
направляється сторонам по
справах в найкоротші терміни
(щодо копій рішень суду 0 в
день виготовлення повного
тексту або на наступний день)

працівники апарату
виконують свої службові
обов’язки в межах їх
повноважень, з дотриманням
Правил поведінки працівника
суду, додатково щорічно
проводяться оцінювання
роботи працівників за рік
керівником апарату

учасники розгляду справ
повідомляються про дати
судових засідань в
установлені законом способи
та термін, в разі необхідності
суддями закладається
запасний час за для
виключення затримок
розгляду справ, про що
повідомляються учасники
процесів
всі учасники процесів перед
початком судового засідання
інформуються секретарями
судових засідань про їх
порядок та при необхідності
про терміни

-

-

-

-

-

4

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Сприйняття
роботи судді

Запровадити електронну систему
подачі документів.

Покращити інформування
місцевої громади про роботу
суду.

Зменшити навантаження суддів
шляхом збільшення їх штату.
1

4

2

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Покращити якість приміщень для
людей (з урахуванням потреб
відвідувачів з особливим
потребами)

3

1

1

1
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4

1

1

3

дана рекомендація
відноситься до компетенції
ТУ ДСА в Київській області,
що передбачено п. 4 ч. 1 ст.
149 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів»,
зокрема вивчення кадрових
питань апарату судів,
прогнозування потреб у
спеціалістах, здійснення
замовлення на підготовку
відповідних спеціалістів

особи мають право, та
користуються останнім, щодо
подачі документів через
електронну систему обміну –
а саме направлення
документів, заяв, клопотань та
ін. на електронну адресу суду,
яка діє на постійній основі

-

відремонтовано 2 зали
судових засідань та хол (на
першому поверсі) з
оснащенням новими меблями
-

за наявності пропозицій з
боку НДО готові до співпраці

-

Розглянути можливість пошуку
додаткових місць для паркування
автомобілів відвідувачів суду;
Покращити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями, зокрема, встановити
пандус при вході в приміщення суду,
пониження тротуарів; розмістити у
будівлі таблички шрифтом Брайля
для незрячих осіб, та провести
маркування сходин жовтим
кольором;
Розмістити у холі суду план-схему
розташування кабінетів, канцелярій,
залів судових засідань;

Розробити вказівники з автошляхів,
які б вказували на розташування
будівлі суду;
Подбати про розміщення інформації
про розташування будівлі суду на
зупинках громадського транспорту;

Назва рекомендації

Додаток № 1-Л

2

2

Доступності до
суду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

2

2

Доступності до
суду

Доступності до
суду

2

Доступності до
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

1

2

2

2

2
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

4

4

4

4

Стан
виконання
рекомендації:
: в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана4

Проте ведуться роботи по їх виконанню. Щодо
встановлення пандусу є проблема через
розташування будівлі суду надто близько до
проїзної дороги, а прилегла територія до суду є
частиною пішохідного тротуару, тому
встановлення пандусу буде завадою для

Рекомендації на даний час не виконано.

Рекомендації на даний час не виконано

Рекомендації на даний час не виконано

Рекомендації на даний час не виконано

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Апеляційним судом Львівської області

-

-

-

-

-

Коментарі
та
пояснення
суду

Провести навчання з працівниками
апарату суду та судової охорони з
питань етики спілкування з
відвідувачами суду;
Поширити інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку
на ній необхідної інформації;
Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання по
справі, якщо, наприклад, останнє не
відбудеться з причин, що залежать
від судді;
Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про
діяльність суддів та суду шляхом
залучення НГО до створення
інформаційних роздаткових
матеріалів чи проведення публічних
заходів для громадськості.

Покращити вчасність видачі рішень
сторонам по справі;

Розмістити на інформаційних
стендах більше зразків документів
(заяв, клопотань, тощо).

4

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Повноти та
ясності
інформації

4

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації
Дотримання
термінів
судового
розгляду
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

-

-

Результат позитивний, оскільки це сприяє
налагодженню комунікації, з цією метою в холі
суду встановлено монітор, який висвітлює
роботу веб-сайту суду, а також іншу інформацію
щодо діяльності суду та про суд в цілому
Повідомлення та судові повістки сторонам по
справі надсилаються відповідно до
законодавства та Інструкції з діловодства

-

-

-

-

На виробничих нарадах систематично
проводиться бесіда з працівниками апарату суду
щодо етики поведінки державного службовця

Копії судових рішень сторонам по справі
видаються згідно чинного законодавства

Результат позитивний, оскільки це сприяє
налагодженню комунікації

Результат позитивний, оскільки це сприяє
налагодженню комунікації

пішоходів. Однак для зручності осіб з
обмеженими можливостями є кнопка-виклику
на відстані витягнутої руки, що є можливістю
доступу до будівлі суду. Також проведено
маркування сходинок жовтим кольором.

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Назва рекомендації

Звернутись до відповідних органів
про встановлення вказівників, які б
вказували на розташування будівлі
суду;

Покращити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями, зокрема, розмістити
у будівлі таблички шрифтом Брайля
для незрячих осіб, провести
маркування сходин жовтим
кольором, встановити робочу кнопку
виклику;

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку
на ній необхідної інформації;

Більше пояснень надавати
відвідувачам у випадку
перенесення/затримки початку

4

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

1

1

3

2
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

1

Стан виконання
рекомендації: : в
процесі виконання1, виконана
частково-2,
виконана в повному
обсязі-3,
не виконана-4

Зменшилась кількість скарг
громадян, збільшилась
довіра громадян до судової

Зменшилась кількість
громадян на прийом до
суддів щодо організаційних
питань

Розміщено інформацію
про веб-сайт суду в ЗМІ,
скеровано листиповідомлення в
організації,
підприємства, висвітлено
дану інформацію на
стендах суду
Проведено навчання з
працівниками на тему:
"Комунікаційний

Все встановлено за
рахунок коштів суддів
Бориславського міського
суду Львівської області

Встановлення вказівного
знаку відбулось за
рахунок коштів суддів
Бориславського міського
суду Львівської області

Встановлено вказівний знак,
який вказує на
розташування будівлі суду.
Покращилось відношення
до суду іногородніх
громадян

Покращило умови МНГ
перебування в суді

Коментарі та пояснення
суду

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Бориславським міським судом Львівської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 2-Л
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4

-

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Організувати більше місць для
очікування та оформлення
документів.
4

4

3

Призвело до уникнення
кризових ситуацій

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Працівникам апарату потрібно
пройти тренінг з базових навичок
спілкування із клієнтом, а в
подальшому такі навчання
запровадити у систематичну
практику;
1

системи

засідання;

Немає технічної
можливості

Дані тренінги потрібно
проводити НШС України
із залученням
відповідних спеціалістів

менеджмент в суді"

Додати стільці біля столів для оформлення
документів у коридорі суду.

Позначити місцезнаходження побутових
приміщень;

Більш прискіпливо готувати списки справ, які
призначені до розгляду;

Систематично покращувати навички
спілкування з відвідувачами працівників
апарату суду;

4

4

4

4

4

4

Доступності до
суду
Повноти та
ясності
інформації
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

2

Доступності до
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду - 2.
Відхилена 3. Прийнята 4.
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1

1

1

1

1

1

2

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно виконати
4 – практично
неможливо виконати

1

1

1

1

3

2

4

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана4

Додано стільці біля столу

-

-

-

Проаналізовано списки справ та
звернуто увагу відповідальних
працівників на ретельнішу їх підготовку
Позначено приміщення туалету

-

Проведено навчання з працівниками
апарату

-

-

Встановлено робочу кнопку виклику,
замовлено маркувальну стрічку, буде
замовлено таблички виконані шрифтом
Брайля
Готові щити для розміщення інформації,
та інформацію буде розміщено

Обговорено із
головою суду

Коментарі та
пояснення суду

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Бродівським районним судом Львівської області

Звернутись до відповідних органів про
встановлення вказівників, які б вказували на
розташування будівлі суду;
Покращити умови доступу до суду для осіб з
обмеженими можливостями, зокрема,
розмістити у будівлі таблички шрифтом Брайля
для незрячих осіб, та провести маркування
сходин жовтим кольором, встановити робочу
кнопку виклику;
Розмістити на першому поверсі вказівники до
суду і, можливо, інформаційні стенди із базовою
правовою інформацією;

Назва рекомендації

Додаток № 3-Л

Більш уважно готувати списки справ, які
призначені до розгляду;

Проаналізувати місця розміщення
інформаційних стендів з точки зору
зручності їх розташування та актуалізувати
інформацію на стендах;
Забезпечити можливість надання якісної
інформації про роботу суду по телефону;

Краще організувати внутрішній порядок у
суді (покращити освітлення);

Встановити табличку на побутовому
приміщенні;

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації
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1

1

4
4

1

1

1

3

1

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

4

4

4

Доступності до
суду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

1

Доступності до
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.

1

1

1

2

1

4

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

-

-

-

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Буським районним судом Львівської області

Звернутись до відповідних органів про
встановлення вказівників з автошляхів, які
б вказували на розташування будівлі суду;
Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
обладнати пандус при вході в приміщення
суду, розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для незрячих осіб,
провести маркування сходин жовтим
кольором;

Назва рекомендації

Додаток № 4-Л

-

-

-

-

-

немає
фінансування

-

Коментарі та
пояснення суду

Більше пояснень надавати відвідувачам у
випадку перенесення/затримки початку
засідання.

Систематично покращувати навички
спілкування з відвідувачами працівників
апарату суду;

Покращити якість роботи веб-сторінки
суду, розмістивши на ній корисну для
громадян інформацію

Повноти та
ясності
інформації
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Дотримання
термінів
судового
розгляду
4

4

4
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1

1

1

3

1

1

велика завантаженість судів

-

-

-

-

-

Доступності до
суду

Розглянути можливість пошуку додаткових
місць для паркування автомобілів
відвідувачів суду;

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення
суду, пониження тротуарів, кнопку
виклику;

Забезпечити доступ до побутових
приміщень;

Забезпечити дотримання графіку розгляду
справ;

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Дотримання
термінів
судового
розгляду
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Доступності до
суду

Подбати про розміщення інформації про
розташування будівлі суду на зупинках
громадського транспорту;

Розмістити у холі суду план-схему
розташування кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань;

Доступності до
суду

Назва рекомендації

4

4

4

2

3

3

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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1

1

1

2

4

4

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

3

4

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

Встановлена кнопка виклику

Проведено пониження
тротуару

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Галицьким районним судом міста Львова

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 5-Л

-

-

-

-

Суд орендує приміщення в
якому знаходиться і немає
жодного відношення до
земельної ділянки поряд.

Не компетенція суду

Коментарі та пояснення
суду

Розмістити у суді інформацію про роботу
веб-сторінки суду та перелік корисної
інформації який можна на ній віднайти;
Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення НГО до
створення інформаційно-роздаткових
матеріалів чи проведення публічних заходів
для громадськості

Враховувати побажання сторін щодо дати
та часу розгляду справ;

Повноти та
ясності
інформації

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Повноти та
ясності
інформації

4

4

4
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1

1

1

2

1

1

-

-

Інформація розміщена на
інформаційних стендах та на
календарику, який роздається
відвідувачам.

-

-

-

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Подбати про розміщення інформації про
розташування будівлі суду на зупинках
громадського транспорту;

Розглянути можливість пошуку додаткових
місць для паркування автомобілів
відвідувачів суду;

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення
суду, пониження тротуарів, кнопку
виклику;

Провести навчання з працівниками апарату
суду та судової охорони з питань етики
спілкування з відвідувачами суду;

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Доступності до
суду

Розробити вказівники з автошляхів, які б
вказували на розташування будівлі суду;

Розмістити у холі суду план-схему
розташування кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань;

Доступності до
суду

Назва рекомендації

4

4

4

4

3

3

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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1

1

2

1

3

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

3

1

2

1

4

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

Заплановано проведення
відповідного навчання у
найближчий період

-

Встановлено кнопку виклику,
понижені тротуари та
промарковано сходини.
Належний пандус розміщений
з альтернативного входу у суд.

Поряд суду з обох сторін є
великі визначені місця для
паркування

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Городоцьким районним судом Львівської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 6-Л

-

-

-

-

Місто не велике, будівля
суду знаходиться у центрі
поруч з автовокзалом
Суд знаходиться в
безпосередній близькості
біля зупинок громадського
транспорту

Коментарі та пояснення
суду

Поширити інформацію серед відвідувачів
суду про наявність веб-сторінки суду та
можливості пошуку на ній необхідної
інформації;
Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення НГО до
створення інформаційно-роздаткових
матеріалів чи проведення публічних заходів
для громадськості.
4

4

Повноти та
ясності
інформації
Повноти та
ясності
інформації
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1

1

1

1

Проводяться дні відкритих
дверей для учнів місцевих
шкіл, коледжу.

Інформація розміщена на
інформаційних дошках суду.

-

-

4

Повноти та
ясності
інформації
Повноти та
ясності
інформації

Більше уваги до списків справ, які
призначені до розгляду;

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на ній
необхідної інформації;

4

4

Повноти та
ясності
інформації

4

4

4

2

Забезпечити можливість надання якісної
інформації про роботу суду по телефону;

Проаналізувати наявність табличок на усіх
приміщеннях, виготовити ті, яких не
вистачає

Позначити місце розташування побутових
приміщень

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Повноти та
ясності
інформації

Звернутись до відповідних органів про
встановлення вказівників, які б вказували
на розташування будівлі суду;

Краще організувати внутрішній порядок у
суді (прибирання, освітлення)

Доступності до
суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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1

1

1

1

1

1

2

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

1

1

1

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

підвищувати рівень комфорту
відвідувачам суду

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 7-Л

не було жодних
складнощів

не було жодних
складнощів

не було жодних
складнощів

не було жодних
складнощів

не було жодних
складнощів

не було жодних
складнощів, змінено
графік прибирання

у відповідного органу
немає коштів

Коментарі та пояснення
суду

Проаналізувати та, по можливості,
організувати більше місць для очікування
та оформлення документів

Працівникам апарату потрібно пройти
тренінг з базових навичок спілкування із
клієнтом, а в подальшому такі навчання
запровадити у систематичну практику

Більше пояснень надавати відвідувачам у
випадку перенесення/затримки початку
засідання;

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Зручності та
комфортності
перебування у
суді
4

2

4
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1

2

1

1

3

1

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

підвищився рівень комфорту
відвідувачам суду

не було жодних
складнощів

не було жодних
складнощів

не було жодних
складнощів

4

4

Доступності до
суду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Назва рекомендації

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
розмістити у будівлі таблички шрифтом
Брайля для незрячих осіб, провести
маркування сходин жовтим кольором,
розширити площадку перед входом у суд
для зручного проїзду візка;

Проаналізувати достатність місць для
очікування і оформлення документів.

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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2

2

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

3

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

Відсутність коштів на
придбання таблички
шрифтом Брайля для
незрячих осіб

Технічно не можливо
розширити площадку
перед входом у суд для
зручного проїзду візка

Збільшено місце для
очікування, встановлені
настінні полиці для
оформлення документів та об
лаштована під світка
інформаційних стендів

Коментарі та пояснення
суду

Проведено маркування сходин
жовтим кольором

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Жидачівським районним судом Львівської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 8-Л

4

4

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Розробити вказівники з автошляхів, які б
вказували на розташування будівлі суду;

Подбати про розміщення інформації про
розташування будівлі суду на зупинках
громадського транспорту;

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
здійснити пониження тротуарів,
встановити кнопку виклику;

Розмістити у холі суду план-схему
розташування кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань;

Збільшити кількість місць для оформлення
документів, підготовки до засідання;

4

4

4

Доступності до
суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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4

1

2

2

2

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

1

1

1

1

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

Встановлено інформаційні вказівники про
розміщення суду. Встановлення стало
можливим завдяки співпраці з місцевою
радою, яка в рамках відновлення історичного
середовища встановила і вказівники на
основні адміністративні споруди.
Інформація про знаходження будівлі суду
розміщена на інформаційних вказівниках, які
розміщені в центрі мста та з основних
шляхів та поряд центральної зупинки
громадського транспорту.
Встановлена кнопка виклику, проведено
пониження тротуару на шляху під’їзду до
пандуса. Планується також провести
маркування сходин контрастною жовтою
фарбою у приміщенні суду.
На дверях кабінетів суду встановлені написи
розміщення приміщень суду, канцелярій та
залів судових засідань. У списках справ
вказується розміщення та номер судових
залів.

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Жовківським районним судом Львівської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 9-Л

-

-

-

-

-

Коментарі
та
пояснення
суду

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Забезпечити дотримання графіку розгляду
справ;

Покращити якість роботи веб-сторінки
суду, розмістивши на ній корисну для
громадян інформацію (зразки документів,
витяги з законодавства, інформація про
судовий збір, графік розгляду справ і т.д.)

Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення НГО до
створення інформаційно-роздаткових
матеріалів чи проведення публічних заходів
для громадськості.
4

4

4
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0

1

1

1

1

1

Проводяться дні відкритих дверей для учнів
шкіл м. Жовкви, інформується громадськість
про діяльність суду через зустрічі з
представниками громадськості у міській та
районних радах.

Додана необхідна інформація на веб-сайт
суду.

-

-

-

-

Доступності до
суду

Розглянути можливість пошуку додаткових
місць для паркування автомобілів
відвідувачів суду;

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення
суду, пониження тротуарів, кнопку
виклику;

Збільшити кількість місць для оформлення
документів, підготовки до засідання;

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Доступності до
суду

Розробити вказівники з автошляхів, які б
вказували на розташування будівлі суду;

Розмістити у холі суду план-схему
розташування кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань;

Доступності до
суду

Назва рекомендації

4

4

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.

154

1

1

4

3

2

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

2

4

4

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

Встановлені додаткові
столи для оформлення
документів на кожному
поверсі

Згідно архітектурних
висновків – технічно
неможливо встановити
пандус при вході в суд.

Була проведена робоча
зустріч з представниками
міської ради щодо
встановлення вказівника.
Після проведення
ремонтних робіт по вулиці
С. Бандери навпаки
зменшилась можливість
паркування для відвідувачів
суду.

Коментарі та пояснення суду

Розміщені вивіски на
кожному поверсі з
переліком кабінетів

-

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Залізничним районним судом міста Львова

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 10-Л

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Повноти та
ясності
інформації

Забезпечити дотримання графіку розгляду
справ;

Враховувати побажання сторін щодо дати
та часу розгляду справ

Покращити якість роботи веб-сторінки
суду, розмістивши на ній корисну для
громадян інформацію (зразки документів,
витяги з законодавства, інформація про
судовий збір, графік розгляду справ і т.д.)
4

4

4

4

Сприйняття
роботи судді

Повноти та
ясності
інформації
Дотримання
термінів
судового
розгляду

Покращити рівня дотримання суддями
процедури розгляду справ та належну їх
підготовку до розгляду справи;

Покращити вчасність видачі рішень та
інших документів сторонам по справі;

Розмістити у зручному місці інформацію
про справи, які призначені до розгляду;
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1

1

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

Враховується побажання
сторін якщо вони
присутні на засіданнях.

-

-

-

-

-

Збільшено кількість днів
(2 дні) для видачі рішень
та інших документів
Велике завантаження на
кожного суддю. З 13
суддів у суді працюють
тільки 7 суддів. Частину
суддів не переобрала
ВРУ.
Велике завантаження на
кожного суддю. Графік
розгляду справ залежить
від складності справ і
бувають випадки що це
зумовлює необхідність
додаткового часу для
заслуховування усіх
свідків у справі,
вивчення доказів, що
збільшує необхідний час
та зміщує графік.
Проведена робоча нарада
з цього питання з
суддями для як
встановлення
оптимального графіку
розгляду справ.

-

Інформація про справи
розміщена при вході в
суд

Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення НГО до
створення інформаційно-роздаткових
матеріалів чи проведення публічних заходів
для громадськості.;
Повноти та
ясності
інформації
4
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2

3

-

-

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Назва рекомендації

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
облаштувати пандус при вході в
приміщення суду, розмістити у будівлі
таблички шрифтом Брайля для незрячих
осіб;

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на ній
необхідної інформації;

Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про діяльність
суддів та суду шляхом залучення НГО до
створення інформаційно-роздаткових
матеріалів чи проведення публічних заходів
для громадськості.
4

4

4

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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1

1

2

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

1

2

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

Здійснюється співпраця із ЗМІ

Виконано з метою
інформування громадян
про діяльність суду,
оперативного отримання
необхідної інформації
Проводяться дні
відкритих дверей,
громадян інформують
про Центр надання
безоплатної правової
допомоги

Неможливо встановити
пандус та таблички зі
шрифтом Брайля у
зв'язку відсутністю
фінансування

Встановлено кнопку виклику
при виході в приміщення суду
для осіб з обмеженими
можливостями. Пандус не
встановлено та не розміщено у
будівлі таблички шрифтом
Брайля для незрячих осіб
Кожному відвідувачу суду
вручається календар, на якому
зазначено усю необхідну
інформацію

Коментарі та пояснення
суду

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Золочівським районним судом Львівської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 11-Л

Проаналізувати якість інформації,
розміщеної на інформаційних стендах;

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Повноти та
ясності
інформації

Доступності до
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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1

1

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

3

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

встановлено кнопку виклику

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Кам’янка-Бузьким районним судом Львівської області

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
розмістити у будівлі таблички шрифтом
Брайля для незрячих осіб, та провести
маркування сходин жовтим кольором,
встановити робочу кнопку виклику;
Організувати професійне навчання з
працівниками апарату суду і суддями з
питань етики спілкування з відвідувачами
суду;

Назва рекомендації

Додаток № 12-Л

-

-

брак коштів для
встановлення таблиць
шрифтом Брайля

Коментарі та пояснення
суду

Збільшити кількість місць для оформлення
документів, підготовки до засідання;

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Доступності до
суду

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення
суду, пониження тротуарів, кнопку
виклику;

Розмістити у холі суду план-схему
розташування кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань;

Доступності до
суду

4

2

4

4

3

Доступності до
суду

Розглянути можливість пошуку додаткових
місць для паркування автомобілів
відвідувачів суду;

3

Доступності до
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3. Прийнята
- 4.
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1

3

2

4

4

4

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

4

3

4

4

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

Суд може обслуговувати
громадян з обмеженими
можливостями.

-

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Личаківським районним судом міста Львова

Розробити вказівники з автошляхів, які б
вказували на розташування будівлі суду;
Подбати про розміщення інформації про
розташування будівлі суду на зупинках
громадського транспорту;

Назва рекомендації

Додаток № 13-Л

З’явилась можливість
розмістити усіх охочих
громадян, відвідувачів
суду.

За умови додаткового
фінансування під дану
пропозицію.

-

Оскільки будівля суду
знаходиться в центрі
міста, проблеми з
паркомісцями будуть
завжди.

Даним питанням слід
займатись владі міста.

Даним питанням слід
займатись влада міста.

Коментарі та пояснення
суду

4

4

4

4

4

Повноти та
ясності
інформації
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Сприйняття
роботи судді

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Дотримання
термінів
судового
розгляду

Розмістити у зручному місці інформацію
про справи, які призначені до розгляду;

Покращити вчасність видачі рішень та
інших документів сторонам по справі;

Покращити рівня дотримання суддями
процедури розгляду справ та належну їх
підготовку до розгляду справи;

Забезпечити дотримання графіку розгляду
справ;

Враховувати побажання сторін щодо дати
та часу розгляду справ
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1

2

2

1

1

2

2

2

1

2

-

-

-

-

-

Час та дата постійно
узгоджується зі
сторонами по справі.

Створено окремий
прийом громадян, в
окремому приміщенні
суду по системі «Єдине
вікно».
В штаті суду 10 суддів і
з них 4 перебуває без
повноважень, що
ускладнює дотримання
процедури розгляду
справ та їх належну
підготовку до розгляду.
В штаті суду 10 суддів і
з них 4 перебуває без
повноважень, що
ускладнює дотримання
процедури розгляду
справ та їх належну
підготовку до розгляду.

-

Доступності до
суду

Покращити умови доступу до
суду для осіб з обмеженими
можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в
приміщення суду, пониження
тротуарів, кнопку виклику

Повноти та ясності
інформації

Повноти та ясності
інформації

Подбати про розміщення
інформації про розташування
будівлі суду на зупинках
громадського транспорту

Розмістити у холі суду плансхему розташування
кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

1

3

1

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

161

1

3

4

Стан
виконання
рекомендації
: в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана4

У вестибюлі суду на першому та
другому поверхах розміщено плансхему розташування кабінетів та
залів судового засідання. Крім того,
за сприяння ТУ ДСА, з метою
унеможливлення поза
процесуального спілкування з
суддями та їх помічниками, у суді
встановлено двері з електронними
замками. Загальнодоступними є
лише 4 кабінети, розташовані поряд
один з одним, та три зали судових
засідань, що унеможливлює
блукання коридорами будівлі. Всю

Встановлено кнопку виклику.

-

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

Наявний пандус не відповідає
стандартам. Від вхідних дверей до
приміщень на першому поверсі
доступ для інвалідів-колясочників
унеможливлений через
конструкцію будівлі (двоє дверей з
підвищеними порогами+стрімкі
сходи на 7 сходинок).
-

Відсутність фінансування

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Миколаївським районним судом Львівської області

Назва рекомендації

Додаток № 14-Л

Повноти та ясності
інформації

Повноти та ясності
інформації

Повноти та ясності
інформації

Розмістити на стендах суду
корисну для громадян
інформацію про роботу
судової системи та суду
(буклети, листівки тощо)

Розмістити у суді інформацію
про роботу веб-сторінки суду
та перелік корисної
інформації, яку можна на ній
віднайти

Підвищити рівень
поінформованості учасників
судового процесу про
діяльність суддів та суду
шляхом залучення НГО до
створення інформаційнороздаткових матеріалів чи
проведення публічних заходів
для громадськості.
4

4

4

1

1

1
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4

1

2

-

-

Інформацію про наявність вебсторінки суду розміщено на
інформаційному стенді. Крім того, з
2014 року зусиллями працівників
суду виготовляються кишенькові
календарі із зображенням суду та
контактною інформацією (поштова
та електронна адреса, службові
телефони, адреса веб-сторінки,
тощо). Календарі безкоштовно
розповсюджуються серед
відвідувачів суду.

Уже тривалий час працівники суду
висловлюють пропозиції видання
щоквартального інформаційного
бюлетеня суду, який би
безкоштовно розповсюджувався
серед відвідувачів суду та в
бібліотеках району. Однак на даний
час ця ідея не реалізована. Крім
того, у 2014 році для отримання
гранту надсилався проект
створення мультимедійної
бібліотеки у приміщенні суду.
Передбачалось створення для
відвідувачів суду окремої кімнати,
яка була б облаштована
юридичною літературою,
комп’ютером з доступом до мережі
Інтернет, принтером та
копіювальним апаратом
(безуспішно).

-

На інформаційних стендах суду у
вестибюлі розміщено таку
інформацію:

необхідну інформацію відвідувачі
можуть отримати в Інформаційному
кабінеті.

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Повноти та
ясності
інформації

Звернутись до відповідних органів
про встановлення вказівників, які б
вказували на розташування будівлі
суду;

Покращити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями, зокрема,
розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для незрячих
осіб, провести маркування сходин
жовтим кольором, кнопка виклику
повинна бути досяжна;

Розглянути можливість
облаштування тимчасового
освітлення коридору в умовах
проведення ремонту;

Забезпечити можливість надання
якісної інформації про роботу суду
по телефону із врахуванням
обмежень, встановлених
законодавством;
4

4

4

2

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

1

1

3

3
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Характеристик
а складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

3

4

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

позитивні відгуки та покращився
рівень відношення відвідувачів до
суду

позитивні відгуки відвідувачів суду

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Мостиським районним судом Львівської області

Назва рекомендації

Додаток № 15-Л

складнощі виконання людський фактор; запорука
виконання - проведення
регулярних бесід, роз'яснень,
обговорення на нарадах та
зборах колективу суду

питання відповідного
фінансування ТУ ДСА
України у Львівській області

відсутність відповідного
фінансування ТУ ДСА
України у Львівській області

відсутність відповідного
фінансування ТУ ДСА
України у Львівській області

Коментарі та пояснення суду

Повноти та
ясності
інформації

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Більше уваги до списків справ, які
призначені до розгляду;

Провести навчання з працівниками
апарату суду та суддями з питань
етики спілкування з відвідувачами
суду;

Більше пояснень надавати
відвідувачам у випадку
перенесення/затримки початку
засідання.
4

4

4

1

1

1
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1

1

1

покращився рівень відвідувачів до
суду

питання обговорено на загальних
зборах суду

щоденно оновлюються списки на
інформаційному стенді та суді та
на Веб-сайті суду

складнощі виконання людський фактор; запорука
виконання - постійний
контроль керівництва суду
складнощі виконання людський фактор; запорука
виконання - обговорення на
нарадах та зборах колективу
суду
складнощі виконання людський фактор; запорука
виконання - відповідальне
ставлення до виконання
службових обов'язків

Провести навчання з працівниками апарату
суду з питань етики спілкування з
відвідувачами суду.

Проаналізувати достатність місць для
очікування і оформлення документів;

Повноти та
ясності
інформації
Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Доступності до
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

4

Стан
прийняття
рекоменда
ції судом.
Не
розглянут
а-1 . В
стадії
розгляду 2.
Відхилена
- 3.
Прийнята
- 4.
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1

1

1

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

4

Стан виконання
рекомендації: в процесі
виконання-1, виконана
частково-2, виконана в
повному обсязі-3,
не виконана-4

проведено інструктаж
суддям та працівникам
апарату суддів

загалом достатньо місць

в холі розміщено плансхему розташування
кабінетів

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Перемишлянським районним судом Львівської області

Покращити умови доступу до суду для осіб з
обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення
суду, розмістити у будівлі таблички шрифтом
Брайля для незрячих осіб, та провести
маркування сходин жовтим кольором;
Розмістити у холі суду план-схему
розташування кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань;

Назва рекомендації

Додаток № 16-Л

не є
розпорядником
коштів

не є
розпорядником
коштів

не є
розпорядником
коштів

не є
розпорядником
коштів

Коментарі та
пояснення суду

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

Покращити умови доступу до суду для осіб з
обмеженими можливостями, зокрема, встановити
пандус при вході в приміщення суду, пониження
тротуарів; розмістити у будівлі таблички шрифтом
Брайля для незрячих осіб, та провести маркування
сходин жовтим кольором;

Поширювати інформацію серед відвідувачів суду
про наявність веб-сторінки суду та можливості
пошуку на ній необхідної інформації;

Проаналізувати, на яких приміщеннях відсутні
таблички, і виготовити їх.

Більше пояснень щодо причин
затримки/перенесення слухань, особливо коли
вони відбуваються не з вини суддів або
працівників суду;

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Дотримання
термінів
судового
розгляду
Повноти та
ясності
інформації

Доступності до
суду

Звернутись до відповідних органів про
встановлення вказівників, які б вказували на
розташування будівлі суду;

Доступ до побутових приміщень повинен бути
100%;

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендац
ії судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду 2.
Відхилена 3.
Прийнята 4.
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1

1

1

4

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

1

3

3

Стан виконання
рекомендації: в
процесі виконання-1,
виконана частково-2,
виконана в повному
обсязі-3,
не виконана-4

Усі кабінети позначено
відповідними табличками

-

Забезпечено повний доступ до
побутових приміщень суду

На інформаційних стендах
розміщено відповідну
інформацію, працівники суду
постійно інформують громадян

-

Скеровано лист

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Пустомитівським районним судом Львівської області

Назва рекомендації

Додаток № 17-Л

Усі кабінети позначено
відповідними
табличками

-

Забезпечено повний
доступ до побутових
приміщень суду

Приміщення суду не дає
технічної можливості
обладнати пандуси, за
умови виділення коштів
суді буде розміщена
табличка з шрифтом
Брайля
На інформаційних
стендах розміщено
відповідну інформація,
працівники суду
постійно інформують
громадян про вебсторінку суду

Кошти, технічна
документація

Коментарі та пояснення
суду

4

4

4

4

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Дотримання
термінів судового
розгляду

Повноти та
ясності інформації

Провести навчання з працівниками
апарату суду з питань етики спілкування з
відвідувачами суду;

Повноти та
ясності інформації

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Встановити вказівник до залів судових
засідань №№ 2,3;

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;
Більше пояснень надавати відвідувачам у
випадку перенесення/затримки початку
засідання;
При призначенні часу слухання брати до
уваги характеристики респондентів (не з
міста, імовірно розклад руху
громадського транспорту тощо);
Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання по
справі, якщо,наприклад, останнє не
відбудеться з причин, що залежать від
судді;
Надавати більше пояснень сторонам у
випадку перенесення/затримки слухань;

4

Повноти та
ясності інформації

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекоменда
ції судом.
Не
розглянут
а-1 . В
стадії
розгляду 2.
Відхилена
- 3.
Прийнята
- 4.
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1

1

2

1

1

1

1

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

2

2

2

1

1

1

Стан виконання
рекомендації: в
процесі виконання1, виконана
частково-2,
виконана в повному
обсязі-3,
не виконана-4

-

-

-

-

Збільшилась кількість
переглядів веб-сторінки

Складностей при
виконанні не було

Складностей при
виконанні не було

Складностей при
виконанні не було

Складностей при
виконанні не було

Складностей при
виконанні не було

Складностей при
виконанні не було

Жодних складнощів
при виконанні цієї
рекомендації не
виникло
Відвідувачі суду стали
краще орієнтуватись в
приміщенні суду
Відвідувачі суду стали більш
позитивно відноситись до
працівників суду

Коментарі та
пояснення суду

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Радехівським районним судом Львівської області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 18-Л

4

1

2

-

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Звернутись до відповідних органів щодо
покращення умов доступу до суду для
осіб з обмеженими можливостями,
зокрема, розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для незрячих осіб, та
провести маркування сходин жовтим
кольором, облаштувати кнопку виклику;

Вирішити питання надання якісної
інформації по телефону із врахуванням
обмежень,встановлених чинним
законодавством;

Доступності
до суду

Назва рекомендації

4

4

2

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.
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1

1

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

3

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

Оновлено інформацію на
інформаційних стендах,
зазначено адресу веб-сторінки
суду, про можливості вебсторінки повідомляється
відвідувачам суду під час
безпосередніх звернень та
звернень по телефону.
Проведено додатковий
інструктаж щодо надання
інформацію по телефону для
працівників суду.

Встановлена кнопка виклику на
вході у суд.

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Самбірським міськрайонним судом Львівської області

Повноти та
ясності інформації

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 19-Л

Надавати більше пояснень сторонам під
час слухання справи.

Потрібна участь
працівників суду у
кваліфікованих
тренінгах, що проводять
спеціалісти з питань
психології спілкування з
складними

-

Закладено фінансування
у планах на ДСА щодо
встановлення табличок
шрифтом Брайля та
проведення маркування
сходин.

Коментарі та пояснення
суду

Складностей при
виконанні не було

Більше уваги звернути на оформлення та
видачу процесуальних документів

Судове
рішення
4
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1

1

-

-

особистостями.

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;

Покращити умови доступу до суду для
осіб з обмеженими можливостями,
зокрема,встановити пандус при вході в
приміщення суду, розмістити у будівлі
таблички шрифтом Брайля для незрячих

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Доступності
до суду

Повноти та
ясності
інформації

Покращити умови доступу до суду для
осіб з обмеженими можливостями,
зокрема,встановити пандус при вході в
приміщення суду, розмістити у будівлі
таблички шрифтом Брайля для незрячих
осіб, та провести маркування сходин
жовтим кольором;

Більше пояснень надавати відвідувачам у
випадку перенесення/затримки початку
засідання.

Доступності
до суду

Назва рекомендації

4

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

2

1

1

2
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

2

1

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

Зменшилась кількість
незадоволених відвідувачів суду

Збільшилась кількість переглядів
веб-сторінки, зменшилась
кількість телефонних дзвінків
стосовно надання інформації про
розгляд справ

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Сколівським районним судом Львівської області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 20-Л

Рекомендація може бути
виконана повністю за
умови фінансування
заходів щодо покращення
умов доступу до суду для

Складностей при
виконанні не було

Рекомендація може бути
виконана повністю за
умови фінансування
заходів щодо покращення
умов доступу до суду для
осіб з обмеженими
можливостями
Судом запроваджено
інформаційні буклети
про наявність вебсторінки суду та її
інформаційного
наповнення; буклети
розміщено на
інформаційних столах .
Складностей при
виконанні не було

Коментарі та пояснення
суду

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;

Більше пояснень надавати відвідувачам у
випадку перенесення/затримки початку
засідання.

осіб, та провести маркування сходин
жовтим кольором;

4

4

1

1
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2

1

незадоволених відвідувачів суду

Збільшилась кількість переглядів
веб-сторінки, зменшилась
кількість телефонних дзвінків
стосовно надання інформації про
розгляд справ

було

Судом запроваджено
інформаційні буклети
про наявність вебсторінки суду та її
інформаційного
наповнення; буклети
розміщено на
інформаційних столах
Складностей при
виконанні не було

осіб з обмеженими
можливостями

4

4

Доступності
до суду

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Повноти та
ясності
інформації

Звернутись до відповідних органів про
встановлення вказівників, які б вказували
на розташування будівлі суду;

Покращити умови доступу до суду для
осіб з обмеженими можливостями,
зокрема, розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для незрячих осіб,
провести маркування сходин жовтим
кольором, обладнати кнопку виклику;

Доступ до побутових приміщень повинен
бути 100% (тобто постійним і не залежати
від волі працівників суду)

Проаналізувати місця розміщення
інформаційних стендів з точки зору
зручності їх розташування, розмістити
більшу кількість стендів
4

2

Доступності
до суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду - 2.
Відхилена - 3.
Прийнята - 4.

2

1

1

3
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

1

3

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

Оновлено частину
стендів для зручності
використання інформації
відвідувачами суду.

Доступ повністю
відкритий для
відвідувачів суду.

Встановлена кнопка
виклику, яка надає змогу
оперативно допомагати
особам, які не можуть
потрапити до
приміщення суду.

-

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

Більшу кількість стендів
фізично неможливо розмістити
через відсутність місця для
розміщення.

-

Заплановано до кінця весни
встановити маркування сходин
жовтою стрічкою та перебуває в
розробці питання встановлення
в суді таблиць шрифтом Брайля.

Питання перебуває на розгляді
суду та залежить від погоджень
з місцевою владою. На даний
момент місцевою владою
розглядається можливість
проведення ремонтних робіт
доріг Сокальського району та
встановлення додаткових
знаків.

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Сокальським районним судом Львівської області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 21-Л

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;

Більше пояснень надавати відвідувачам у
випадку перенесення/затримки початку
засідання.

4

4

4

Більше уваги до списків справ, які
призначені до розгляду;

Повноти та
ясності
інформації
Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Надати більше зразків заяв, скарг;

Систематизувати інформацію про розмір,
реквізити та порядок сплати судових
зборів і державного мита;

1

1

1

1

1
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2

1

2

2

1

Судді пояснюють
сторонам причини
затримок чи перенесень
у справах.

Велике завантаження суддів (4 з
5 працюють) перешкоджає
враховувати всі побажання
сторін процесу щодо
перенесення засідань у справах.

-

-

Судді приймають до
уваги місце проживання
сторін по справі для
зручності прибуття їх в
судові засідання.
-

-

-

-

-

1

4

1

1

При призначенні часу розгляду брати до
уваги місце проживання відвідувача.

1

2

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Доступ до побутових приміщень повинен
бути 100% (тобто постійним і не залежати
від волі працівників суду)

Повноти та
ясності
інформації

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Покращити умови доступу до суду для
осіб з обмеженими можливостями,
зокрема, розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для незрячих осіб, та
провести маркування сходин жовтим
кольором;

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;
Провести навчання з працівниками
апарату суду з питань етики спілкування з

4

Доступності
до суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду –
2.
Відхилена –
3. Прийнята
– 4.

1

1

2

1

3

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

-

З працівниками апарату суду постійно проводиться
навчання з питань етики спілкування з

Інформацію про наявність веб-сторінки суду серед
відвідувачів суду поширюється через розміщення
такої на інформаційних стендах в приміщенні суду.

Менше
відкладається
розгляд справ
через неявку
учасників
справи
-

Судді при призначенні справ беруть до уваги місце
проживання учасників процесу

-

ТУ ДСА України в Львівській області як
розпорядник коштів, розроблено план заходів, в
якому передбачено забезпечення будівель судів
області табличками шрифтом Брайля протягом 2016
року.

Коментарі та пояснення суду

До побутових приміщень суду був і є вільний
доступ для відвідувачів суду, складнощами у
виконанні даної рекомендації є утримання
побутових приміщень в належному санітарногігієнічному стані цих приміщень, оскільки суди не
є розпорядниками коштів

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Старосамбірським районним судом Львівської області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 22-Л

4

1

1

Відвідувачі
задоволені
підготовкою,
оформленням
документів

З працівниками апарату суду проведено навчання з
питань підготовки, оформлення та видачі
документів

відвідувачами суду.

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Доступності до суду

Повноти та ясності
інформації

Покращити умови
доступу до суду для осіб
з обмеженими
можливостями,
зокрема,розмістити у
будівлі таблички
шрифтом Брайля для
незрячих осіб, та
провести маркування
сходин жовтим кольором.

Розмістити вказівник
побутових приміщень.
4

4

Стан
прийняття
рекомендаці
ї судом. Не
розглянута1 . В стадії
розгляду –
2.
Відхилена –
3. Прийнята
– 4.

1

2

Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати
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1

2

Стан
виконання
рекоменда
ції: в
процесі
виконання
-1,
виконана
частково2,
виконана
в повному
обсязі-3,
не
виконана4
Працівники служби судових
розпорядників надають
необхідну допомогу відвідувачам
з обмеженими фізичними
можливостями, щоб вони могли
потрапити в приміщення суду.
При вході в приміщення суду
було встановлено кнопки, щоб
викликати судових розпорядників
для допомоги людям з
обмеженими можливостями.
В приміщеннях суду розміщено
вказівники побутових приміщень.

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

Труднощів при виконанні не виникло.

Потребує додаткового фінансування, у
процесі виконання, яке здійснює ДСА
України.

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Стрийським міськрайонним судом Львівської області

Судове
рішення

Назва рекомендації

Додаток № 23-Л

Звернути увагу на підготовку,
оформлення та видачу документів.

відвідувачами суду;

Критично важливими
для покращення роботи
суду є підтвердження
повноважень усіх суддів,
передбачених штатним
розписом (5 суддів без
повноважень) і
дотримання вимог
законодавства про розмір
заробітної платні
працівників апарату суду
(30% від заробітної
платні судді).

Сприйняття роботи
судді
2

2
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3

Це постійний процес, який не
залежить від рекомендації.

Виконання рекомендації щодо
підтвердження повноважень усіх суддів,
передбачених штатним розписом є
неможливим, у зв’язку з відсутністю у
Стрийського міськрайонного суду
Львівської області повноважень щодо
призначення Верховною Радою України
п’яти суддів на посади безстроково.
Запорукою дотримання вимог
законодавства про розмір заробітної плати
працівників апарату суду (30% від
заробітної плати суддів) став штатний
розпис Стрийського міськрайонного суду
Львівської області станом на 01.01.2016р.,
відповідно до додатку № 47 постанови
КМУ «Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів
прокуратури, суддів та інших органів» від
09.03.2006 року, із змінами.

4

4

4

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації
Повноти та
ясності
інформації
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Звернутись до відповідних органів про
встановлення вказівників, які б вказували
на розташування будівлі суду;

Розглянути можливість пошуку додаткових
місць для паркування автомобілів
відвідувачів суду;

Покращити умови доступу до суду для осіб
з обмеженими можливостями, зокрема,
розмістити у будівлі таблички шрифтом
Брайля для незрячих осіб, та провести
маркування сходин жовтим кольором;

Поширювати інформацію серед відвідувачів
суду про наявність веб-сторінки суду та
можливості пошуку на ній необхідної
інформації;

Надавати більше пояснень сторонам у
випадку перенесення/затримки слухань;

Проводити систематичні навчання із
навичок спілкування із клієнтами.

4

4

4

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1
. В стадії
розгляду – 2.
Відхилена –
3. Прийнята
– 4.

1

1

1

1

2

1
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

4

3

3

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4

-

-

-

-

-

-

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

працівники систематично проходять
навчання

судді пояснюють причини затримки

інформація поширюється серед відвідувачів
суду

необхідне фінансування

необхідне фінансування

вирішили встановити власними силами

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Трускавецьким районним судом Львівської області

Назва рекомендації

Додаток № 24-Л

4

4

Зручності
та
комфортнос
ті
перебуванн
я у суді

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Покращити умови доступу до суду для
осіб з обмеженими можливостями,
зокрема, розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для незрячих осіб, та
провести маркування сходин жовтим
кольором;

Краще організувати роботу технічного
персоналу (прибирання, освітлення)

Проаналізувати, які приміщення не
позначено табличками, і виготовити їх;

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;
4

4

Доступност
і до суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена –
3. Прийнята –
4.

1

1

1

4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

4

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4

-

-

-

-

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

Інформацію серед відвідувачів суду про
наявність веб-сторінки суду поширюється
через інформаційні стенди в приміщенні
суду.

Всі приміщення суду позначено
табличками та пронумеровано.

Приміщення суду достатньо освітлене та
проводиться належне прибирання
прибиральником службових приміщень.

Дані рекомендації скеровано за
належністю до ТУ ДСА України в
Львівській області як розпорядника
коштів.

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Турківським районним судом Львівської області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендаці
я:

Додаток № 25-Л

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Сприйняття
роботи
працівників
апарату
суду

Провести навчання з працівниками
апарату суду з питань етики спілкування з
відвідувачами суду.

4

4

4

4

Поширювати інформацію серед
відвідувачів суду про наявність вебсторінки суду та можливості пошуку на
ній необхідної інформації;

Проаналізувати, які приміщення не
позначено табличками, і виготовити їх;

Краще організувати роботу технічного
персоналу (прибирання, освітлення)

Доступност
і до суду

Покращити умови доступу до суду для
осіб з обмеженими можливостями,
зокрема, розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для незрячих осіб, та
провести маркування сходин жовтим
кольором;

Зручності
та
комфортнос
ті
перебуванн
я у суді
Зручності
та
комфортнос
ті
перебуванн
я у суді

Сприйняття
роботи
працівників
апарату
суду

Провести навчання з працівниками
апарату суду з питань етики спілкування з
відвідувачами суду.

1

1

1

1

4

1
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1

1

1

1

4

1

-

-

-

-

-

-

Навчання з працівниками апарату суду з
питань етики спілкування з відвідувачами
суду проводить постійно.

Інформацію серед відвідувачів суду про
наявність веб-сторінки суду поширюється
через інформаційні стенди в приміщенні
суду.

Всі приміщення суду позначено
табличками та пронумеровано.

Приміщення суду достатньо освітлене та
проводиться належне прибирання
прибиральником службових приміщень.

Дані рекомендації скеровано за
належністю до ТУ ДСА України в
Львівській області як розпорядника
коштів.

Навчання з працівниками апарату суду з
питань етики спілкування з відвідувачами
суду проводить постійно.

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Встановлення жалюзі на вікна залів
судових засідань і кабінетів, що
виходять на південну сторону;

Терміновий ремонт підпірної стінки
із склоблоків, які загрожують
здоров’ю та життю відвідувачів і
працівників суду.

Облаштування більш якісних
вхідних дверей до суду;

Зручності та
комфортності
перебування у
суді
Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена –
3. Прийнята –
4.

2

3

3

3
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

4

4

4

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4

-

-

-

-

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

Може бути виконане при наявності
фінансування на зазначені цілі

Може бути виконане при наявності
фінансування на зазначені цілі

Може бути виконане при наявності
фінансування на зазначені цілі

Може бути виконане при наявності
фінансування на зазначені цілі

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Червоноградським міським судом Львівської області

Встановлення ІТ-терміналу для
оплати судового збору в приміщенні
суду;

Назва рекомендації

Додаток № 26-Л

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

Покращити умови доступу до
суду для осіб з обмеженими
можливостями, зокрема,
розмістити у будівлі таблички
шрифтом Брайля для
незрячих осіб, та провести
маркування сходин жовтим
кольором;

Розмістити у холі суду плансхему розташування
кабінетів, канцелярій, залів
судових засідань;
2

2

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду
– 2. Відхилена –
3. Прийнята – 4.

3

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати
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4

4

Стан
виконання
рекомендації
: в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана4

Будівлю суду знищено пожежею.
На даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні.
Виконати рекомендації неможливо
через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею.
На даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні.
Виконати рекомендації неможливо
через те, що приміщення
орендоване
Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Коментарі та пояснення суду

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Яворівським районним судом Львівської області

Назва рекомендації

Додаток № 27-Л

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Повноти та
ясності
інформації

Надавати більше пояснень
сторонам у випадку
перенесення/затримки слухань

Збільшити кількість місць для
оформлення документів,
підготовки до засідання;

Проаналізувати місця
розміщення інформаційних
стендів з точки зору зручності
їх розташування, розмістити
більшу кількість стендів;

Розмістити на інформаційних
стендах більше зразків
документів (заяв,
клопотань,тощо);
4

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

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

4

Повноти та
ясності
інформації

Систематично поширювати
інформацію серед
відвідувачів суду про
наявність веб-сторінки суду та
можливості пошуку на ній
необхідної інформації;

1

1

4

1

1

1
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1

1

4

1

1

1

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні. Виконати
рекомендації неможливо через те, що
приміщення орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На даний
час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні. Виконати
рекомендації неможливо через те, що
приміщення орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На даний
час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні. Виконати
рекомендації неможливо через те, що
приміщення орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні. Виконати
рекомендації неможливо через те, що
приміщення орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На даний
час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На даний
час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні. Виконати
рекомендації неможливо через те, що
приміщення орендоване

Будівлю суду знищено пожежею.
На даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні.
Виконати рекомендації неможливо
через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На даний
час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Обладнати у приміщенні суду
безкоштовне WiFi з’єднання.

Повноти та
ясності
інформації
4

4
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4

Будівлю суду знищено пожежею. На даний
час суд перебуває в орендованому
приміщенні. Виконати рекомендації
неможливо через те, що приміщення
орендоване

Будівлю суду знищено пожежею. На
даний час суд перебуває в
орендованому приміщенні. Виконати
рекомендації неможливо через те, що
приміщення орендоване

Сприйняття
роботи судді

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Провести
капітальний
ремонт у
приміщенні
суду.

Дотримувати
сь принципу
справедливос
ті під час
вирішення
справи.

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Назва
рекомендації

Додаток № 1-Р

4

4

Стан
прийняття
рекоменда
ції судом.
Не
розглянут
а-1 . В
стадії
розгляду –
2.
Відхилена
– 3.
Прийнята
– 4.

1

3

Характеристик
а складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

3

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
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03.02.2014 року між Управлінням комунальною
власністю Рівненської міської ради та Апеляційним
судом Рівненської області укладено Договір позички
№ 2039 про передачу в безоплатне користування
нежитлового приміщення у м. Рівне, вулиця
Драгоманова, будинок номер 9, для розміщення
Апеляційного суду Рівненської області. 11.06.2015
року за Апеляційним судом Рівненської області
зареєстровано право постійного користування
земельною ділянкою площею по вул. Драгоманова, 9
(для будівництва та обслуговування
адміністративного приміщення).

Ведуться необхідні косметичні та поточні ремонти, в
межах виділених бюджетних коштів. Вирішується
питання забезпечення Апеляційного суду Рівненської
області належним приміщенням.

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

Коментарі та пояснення суду

Вказане приміщення потребує
капітального ремонту. Станом на
29.02.2016 року виготовлено
проектно-кошторисну документацію
на реконструкцію приміщення. У
поточному році заплановано за
кошторисом на проведення
реконструкції даного приміщення 2
млн. грн. За умови належного
фінансування ремонтні роботи
плануються до завершення протягом
одного-двох років.
Задля досягнення порозуміння та
подолання правового нігілізму у
розумінні ролі суду та судді ведеться
відповідна робота, в межах
повноважень, визначених Законом
України „Про судоустрій і статус
суддів”.
Зокрема, ведеться просвітницька
робота для роз’яснення повноважень
суду та суддів, проводяться дні
відкритих дверей, зустрічі з
представниками ЗМІ, ГО. Так, ГО

Форма оцінки виконання рекомендацій Апеляційним судом Рівненської області

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Звертати
увагу на
порушення
прав людини
та
громадянина
під час
вирішення
справи.

Надавати
всім
учасникам
процесу
можливість
обґрунтувати
свою
позицію.

Підвищити
рівень
кваліфікації.

4

4

4

1

1

1

1

1

1

-

Порушене питання обговорено на нарадах та на
засіданні судових палат, наголошено на неухильному
дотриманні норм чинного процесуального
законодавства при вирішенні судових справ
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Проблемним залишається момент
зловживання учасниками розгляду
своїми правами як несвідомо так і
умисно з метою затягування розгляду
справи

Суддів забезпечено науково-методичними
посібниками „Застосування практики Європейського
суду з прав людини при здійсненні правосуддя”,
питання застосування такої практики та рішень
ЄСПЛ обговорюється на семінарах, нарадах,
засіданнях судових палат, наголошується на
неухильному дотриманні норм чинного
процесуального законодавства при вирішенні
судових справ та недопущенні порушень прав
людини і громадянина під час вирішення справи

Вказане питання напряму пов’язано із суб’єктивною
оцінкою процесу однією із сторін, на що впливає не
стільки „законність” ухваленого рішення, скільки
сприйняття „справедливості” вказаного рішення
конкретною особою.

„Кредитний майдан Рівненщини”
прийняв участь у роботі семінару із
суддями місцевих судів області де
вони мали змогу виступити перед
суддями та були присутні при
обговоренні питань застосування
чинного законодавства, при розгляді
справ, що виникають із кредитних
договорів, що, на нашу думку, сприяє
порозумінню між судом та
потенційними учасниками судових
розглядів.
Широко надається інформація про
діяльність центрів безоплатної
вторинної допомоги та безоплатних
правових консультаційних центрів, які
відповідно до закону мають надавати
таку допомогу, тощо
Намагання підтримання порядку в
судовому засідання та вимога
належної поведінки учасників
судового розгляду, обов’язку
добросовісного здійснення своїх
процесуальних прав і виконання
процесуальних обов’язків, - часто
сприймається останніми як порушення
їх прав

Зробити суд
доступним
для маломобільних
груп
населення.

Відповідальн
о ставитись
до своїх
професійних
обов’язків.
Вчасно
ознайомлюва
тись із
правовими
позиціями
Верховного
та
Конституційн
ого судів
України та
враховувати
їх при
вирішенні
справи.

Здійснювати
належну
підготовку до
розгляду
справи.

4

4

Сприйняття
роботи судді

Доступності
до суду

4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Сприйняття
роботи судді

3

1

1

1

2

1

1

1

Суддям забезпечено доступ до
інформаційних ресурсів офіційних
сайтів КСУ, ВСУ, ВССУ, ВРУ, та ін.,
забезпечено інформаційним ресурсом
НАУ-експерт, усі правові позиції які
надходять на адресу суду невідкладно
доводяться до відому суддів шляхом
розміщення у відповідних розділах
внутрішньої інформаційної мережі,
обговорюються на засіданнях судових
палат, оперативних та виробничих
нарадах, семінарах.

Забезпечити самостійний
безперешкодний рух МГН у
приміщенні суду технічно неможливо

Питання суворого дотримання трудової дисципліни,
професійної етики, правил поведінки державного
службовця та вимог чинного законодавства що
регламентують професійну діяльність перебуває на
постійному контролі керівництва суду,
обговорюється на нарадах. Виявлені недоліки у
роботі невідкладно усуваються, і доводяться до
відому винних осіб та інших працівників з метою
недопущення подібних порушень в майбутньому

Визначено осіб, відповідальних за забезпечення
доступу до правосуддя мало-мобільних груп
населення та інших груп населення з обмеженими
можливостями Доступність суду для МГН
забезпечується шляхом ведення прийому таких осіб
на першому поверсі, супроводу їх відповідальною
особою до залу суду, кабінету секретаря суду,
відповідального за прийом громадян, тощо.
Замовлено дубльовані шрифтом Брайля вивіску суду,
офісні таблички для залів судових засідань, кабінету
прийому громадян, кнопки виклику відповідального
працівника.
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-

-

Порушене питання обговорено на нараді та на
засіданні судових палат, наголошено на неухильному
дотриманні норм чинного процесуального
законодавства при підготовці справ до розгляду

Судді систематично розвивають професійні навички,
вміння, підтримують кваліфікацію на належному
рівні, вивчають практику та правові позиції ВСУ та
ВССУ, Європейського суду з прав людини,
обговорюють спірні та проблемні питання на
семінарах, нарадах, під час засідань судових палат.
Судді проходять періодичну підготовку у
Національній школі суддів України ( питання
своєчасності проходження такого навчання перебуває
на постійному контролі голови суду)

Повноти та
ясності
інформації

Забезпечити
правильну
організацію
документообі
гу, у тому
числі, смсповідомлення
про розгляд
справ.

4

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Повноти та
ясності
інформації

4

Доступності
до суду

Покращити
якість
інформаційни
х стендів.

Виділити біля
суду місця
для
паркування
автомобілів.
З
урахуванням
складності
справи
закладати
запас часу,
який можна
буде
використати
для
виключення
затримок
початку
розгляду
справи.

1

1

1

4

2

2

1

4
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Інформаційні стенди оновлено фізично – замінено
новими покращеного формату; стенди наповнено
необхідною відвідувачам інформацією; вказана
інформація оновлюється; визначено осіб,
відповідальних за наповнення інформаційних
стендів
Питання дотримання вимог Інструкції з діловодства,
Положення про автоматизовану систему
документообігу суду, Наказів ДСА щодо реалізацію
проекту із надсилання судами SMS-повідомлень
учасникам судового процесу та щодо обміну
електронними документами між судом та учасниками
судового процесу обговорено на нараді, проведено
додаткові навчальні заходи із запровадження
електронного документообігу та надсилання смсповісток учасникам процесу, наголошено на
неухильному дотриманні вказаних норм

Запроваджено графіки призначення справ фактично у
он-лайн режимі у внутрішньо судовій мережі що
покращує планування судових засідань та уникнення
випадків „накладки” у розгляді справ

За наявних умов відсутня можливість у облаштуванні
місць паркування автомобілів не лише відвідувачів, а
й суддів та працівників суду, проте вказане питання
не входить до компетенції суду.

-

Врахувати усі об’єктивні фактори не
представляється можливим, оскільки
Апеляційний суд здійснює
судочинство щодо Рівненської області,
відповідно сторони можуть
затриматись у дорозі або несвоєчасно
надати інформацію про хворобу чи
необхідність відкладення справи з
інших причин, тому, зважаючи також і
на навантаження уникнути затримок в
повній мірі не вдається, хоча їх
кількість зведено до мінімуму.

На земельній ділянці біля виділеного
нового приміщення заплановано
відведення місць для паркування
автомобілів..

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

4

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Покращити
освітлення у
приміщенні
суду.

4

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Збільшити
кількість
комфортних
місць для
очікування та
оформлення
документів.

Забезпечити
вільний
доступ до
туалету у
приміщенні
суду.
Виділити у
приміщенні
суду
спеціальний
кабінет для
адвокатів.

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Підвищити
рівень
кваліфікації.

4

2

1

3

1

4

2

1

4

1
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У наявному приміщенні забезпечити неможливо

Заплановано у виділеному новому
приміщенні

У новому приміщенні заплановано
санвузли для відвідувачів, відповідно
до державних будівельних норм для
приміщень судів

Забезпечено освітлення відповідно до санітарних
норм у місцях, визначених для написання заяв,
ознайомлення з документами, біля інформаційних
стендів, у інших місцях очікування рівень освітлення
зменшено, відповідно до визначених ДСА заходів
економного використання енергоресурсів
Забезпечується доступ до туалету на 2-му поверсі
суду у супроводі працівника суду

-

У наявному приміщенні забезпечити неможливо

-

У виділеному новому приміщенні
заплановано залу для очікування
відвідувачів, та відповідні місця для
очікування у коридорах біля залів
суду.

Для обговорення та вирішення нагальних проблем
проводяться виробничі наради, плануються та
проводяться навчальні семінари, працівники суду
залучаються до участі у семінарах, що проводяться
ВССУ, ДСАУ, ТУ ДСА України в Рівненській області,
проходять періодичні у Національній школі суддів
України (питання своєчасності проходження такого
навчання перебуває на постійному контролі
керівника апарату суду)

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Зменшити
навантаження
на суддів
шляхом
збільшення їх
кількості.

Збільшити
фінансування
суддів та
працівників
апарату суду.

Звернутись
до
територіальн
ого
управління
ДСА України
в Рівненській
області з
проханням
забезпечити
суд новим,
пристосовани
м для
здійснення
правосуддя,
приміщенням
.

Збільшити
кількість
залів судових
засідань.

4

4

4

2

3

2

3

3

4

3

3

4
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-

03.02.2014 року між Управлінням комунальною
власністю Рівненської міської ради та Апеляційним
судом Рівненської області укладено Договір позички
№ 2039 про передачу в безоплатне користування
нежитлового приміщення у м. Рівне, вулиця
Драгоманова, будинок номер 9, для розміщення
Апеляційного суду Рівненської області.

-

Станом на лютий 2016 фінансування оплати праці
працівників апарату покращилось (до травня 2016
року). Фінансування видатків суду на забезпечення
його діяльності здійснюється в межах бюджетних
асигнувань, однак не є достатнім для забезпечення
належного рівня здійснення судочинства та
відповідних умов праці

У виділеному новому приміщенні
заплановано 4 зали

Вказане приміщення потребує
капітального ремонту

Дане питання перебуває поза межами
повноважень суду ( відповідно до ст.
145 Закону України „ Про судоустрій і
статус суддів” вказане питання
входить до кола повноважень
Державної судової адміністрації
України. У межах визначеної
компетенції судом подаються
пропозиції до формування бюджету,
проблемні питання порушуються
перед відповідними повноважними
органами.

Відповідно до статті 19 Закону
України „Про судоустрій і статус
суддів” вказане питання відноситься
до компетенції Державної судової
адміністрації.

4

Доступності до суду

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Зручності та

Збільшити кількість залів

4

4

2

4

4

4

Повноти та ясності
інформації

Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді

4

Судове рішення

3

3

2

1

1

1

1

1
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4

4

4

1

1

3

1

2

Форма оцінки виконання рекомендацій Дубенським міськрайонним
Характеристика
складності
Стан
виконання
Стан
виконання
рекомендації:
прийняття
рекомендації:
1 – нескладно
рекомендації
в процесі
виконати
Вимір, до якого
судом. Не
виконання-1,
2 – доволі
відноситься
розглянута-1 .
виконана
складно
рекомендація:
В стадії
частково-2,
виконати
розгляду – 2.
виконана в
3 – складно
Відхилена – 3.
повному
виконати
Прийнята – 4.
обсязі-3,
4 – практично
не виконана-4
неможливо
виконати

Забезпечити суд
кондиціонером.

Встановити металошукачі,
турнікети.

Покращити освітлення в
залах для очікування.

Обґрунтовано переносити
слухання справи на іншу
дату.
Оновити інформацію на
стендах.
Встановити поручні для осіб
з обмеженими
можливостями біля
центрального входу до суду.
Облаштувати комфортними
місцями зали для
очікування.

Назва рекомендації

Додаток № 2-Р

-

-

-

В даний час браку
освітлення немає.

Коридори суду , в яких
очікують люди, обладнані
сидячими місцями

Встановлений пандус

Справи як правило
переносяться за наявності
поважних причин
Нові стенди із актуальною
інформацією.

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

Рекомендація не виконана
через відсутність
фінансування
Рекомендація не виконана
через відсутність
фінансування із державного
бюджету із державного
бюджету.
Для добудови до будівлі суду

Рекомендація виконана

Рекомендація виконана

Поручні будуть встановлені
в найближчий час при
виділені коштів судовою
адміністрацією.

Рекомендація виконана

Рекомендація виконана.

Коментарі та пояснення суду

судом Рівненської області

1

2

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

Повноти та ясності
інформації

1

1

Сприйняття роботи
судді

Зручності та
комфортності
перебування у суді
Сприйняття роботи
судді

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена –
3. Прийнята –
4.

1

3

1

1

4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

3

3

1

1

4

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4

-

працюємо над цим

-

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Острозьким районним судом Рівненської області

комфортності
перебування у суді

Ретельно вивчати матеріали
справи.
Дотримуватись принципів
законності та рівності сторін під
час розгляду та вирішення справи.
З урахуванням складності справи
закладати запас часу, який можна
буде використати для виключення
затримок початку розгляду справи.
Збільшити кількість та якість
зразків документів у приміщенні
суду.

Збільшити кількість залів судових
засідань.

Назва рекомендації

Додаток № 3-Р

судових засідань.

на сайті суду висвітлено
достатньо інформації

це досить часто залежить від
учасників процесу

-

всі судді мають високу
кваліфікацію

немає потреби, на 5 суддів 3
зали

Коментарі та пояснення суду

нового корпусу необхідно
залучити кошти з
державного бюджету, які на
даний час не виділяються
для цієї мети через
відсутність фінансових
можливостей держави.

Доступності до суду

Сприйняття роботи
судді

Доступності до суду

Збільшити фінансування суддів та
працівників апарату суду.

Звернутись до територіального
управління ДСА України в
Рівненській області з проханням
забезпечити суд приміщенням у
центрі міста.

Дотримання
термінів судового
розгляду
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Сприйняття роботи
судді

Доступності до суду

Виділити більше місць для
паркування автомобілів.

Зменшити навантаження на суддів
шляхом збільшення їх кількості.

Збільшити кількість місць для
оформлення документів.

Забезпечити вільний доступ
відвідувачів суду до туалету у
приміщенні суду.

Забезпечити оперативність видачі
судових рішень.

Покращити доступність суду для
людей з обмеженими
можливостями шляхом
облаштування пандуса та поручнів
при вході до суду.

1

1

2

1

2

2

1

2

4

4

3

2

1

2

1

3
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4

3

3

4

4

4

4

4

-

не в компетенції суду

-

-

-

необхідне фінансування

-

необхідне фінансування

виділити приміщення в центрі
міста неможливо,
приміщення, в якому
знаходиться суд цілком
задовільне. Від центру міста
до суду 300-400 м

потрібні зміни на рівні
законодавства

немає необхідності, оскільки в
коридорі стане дуже мало
місця
немає надмірного
навантаження
парковку суд встановив
самостійно, збільшити її
немає можливості

необхідне фінансування

немає необхідності, ще жодної
скарги з цього приводу не
було

люди на першому поверсі
(працівники суду)
допомагають

Судове рішення

Сприйняття
роботи судді

Приймати справедливі,
добре обґрунтовані
рішення.

Надавати сторонам справи
можливість обґрунтувати
свою позицію.

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Проявляти такі риси:
чесність, добросовісність,
справедливість.

Систематично
підвищувати рівень
кваліфікації.

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

1

1

2

Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати
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1

1

3

3

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4

Виконується
по мірі
проведення
таких заходів

Виконується
повністю

Намагаються
виконувати.

0

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

Учасники фокус групи повідомили, що скасованих
рішень є не більше 10%. Найбільший відсоток
скасованих рішень припадає на рішення щодо
«кредитних» справ. На це є частково суб’єктивні, але
в основному об’єктивні причини, які пов’язані з
частою зміною положень (законодавчої бази). Часто
буває так, що поки справа знаходиться в процедурі
оскарження, то часто змінюється позиція
Верховного Суду України, а відтак скасовується
попереднє і виноситься інше рішення.
Було висловлено, що сторонам справи завжди
надається можливість висловити та обґрунтувати
свою позицію в процесуальному порядку.. Така
пропозиція скоріше породжена тим, що в цивільному
процесі завжди є сторона не в користь якої винесено
рішення, а в позапроцесуальному порядку
можливість доводити свою позицію – не надається.
Рівень кваліфікації працівників суду підвищується
систематично та регулярно згідно існуючих вимог. За
цим слідкує голова суду та судова адміністрація.
Наразі працівників, які не пройшли підвищення

Не коментували. Намагаються проявляти

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Радивилівським районним судом Рівненської області

Назва рекомендації

Додаток № 4-Р

4
3
3

4

1

Повноти та
ясності інформації

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Збільшити кількість
зразків документів у суді.

Якість роботи судді:

Забезпечити незалежність
від інших органів
державної влади.

Збільшити кількість
працівників апарату суду.

Зменшити навантаження
на помічників суддів.
3

2

1

1
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4

4

4

4

1

Щоб зменшити навантаження на персонал та
підвищити якість роботи суду слід забезпечити суди
програмою, яка дала б можливість відтворювати
текстово-технічні аудіозаписи судових засідань

Відсутні посади: три посади судового розпорядника
та архіваріуса. В зв’язку з чим зростає навантаження
на інших працівників.

Буде
виконуватись
по мірі
фінансових
можливостей
Шляхом
перерозподіл
у обов’язків

Відхилено із-за необґрунтованості

Судді намагаються виконувати свою роботу якісно.

Дана пропозиція виконана. На даний час розроблені
додаткові зразки документів та розміщені в
доступному місці для використання відвідувачами.

Втручань не
було

-

Виконано

кваліфікації в апараті немає, за виключенням однієї
особи, яка нещодавно прийнята на роботу.

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Судове рішення

Сприйняття
роботи судді

Дотримання
термінів судового
розгляду

Назва рекомендації

Ретельно вивчати матеріали справи.

Дотримуватись принципів законності
та рівності сторін під час розгляду та
вирішення справи.

Систематично підвищувати рівень
кваліфікації.

Здійснювати належну підготовку до
розгляду справи.

Давати роз'яснення змісту
процесуальних документів зрозумілою
мовою.

Не давати підстав для отримання
неправомірної винагороди.

З урахуванням складності справи
закладати запас часу, який можна буде
використати для виключення затримок
початку розгляду справи.
4

4

4

4

4

4

4

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:
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2

1

1

2

1

1

1

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

1

1

1

1

1

1

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

Із 5-ти суддів працює 2

По-можливості
приділяється більше часу,
але слід враховувати
велику кількість справ на
розгляд судді

-

Жодних зауважень з цього
приводу не було

-

Бракує часу через надмірне
навантаження

-

Судді періодично
проходять навчання в
НШСУ
-

Взято до уваги

Взято до уваги

Коментарі та пояснення суду

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Нетішинським міським судом Хмельницької області
Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

Додаток № 1-Х

Збільшити кількість залів судових
засідань.

Зменшити навантаження на суддів
шляхом збільшення їх кількості.
Збільшити фінансування суддів та
працівників апарату суду.
Звернутися до територіального
відділення ДСА України з проханням
забезпечити суд новим,
пристосованим для здійснення
правосуддя, приміщенням.

Забезпечити у приміщенні суду
контейнери для сміття.

Забезпечити належне освітлення у
приміщенні суду.

Збільшити кількість комфортних місць
для очікування та оформлення
документів.

Забезпечити якісне стажування для
майбутніх працівників апарату суду.

Враховувати побажання учасників
процесу при призначенні дня та часу
судового розгляду.
Надати можливість виготовляти у
приміщенні суду ксерокопії з
документів, які містяться в матеріалах
справи.
Забезпечити вільний доступ до мережі
Інтернет у приміщенні суду.

4

4

Зручності та
комфортності
перебування у суді
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3

1

4

4

Зручності та
комфортності
перебування у суді

4

1

1

2

1

2

3

1

4

4

4

4

4

4

3

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Повноти та
ясності інформації
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Сприйняття
роботи судді
Сприйняття
роботи судді

2

Дотримання
термінів судового
розгляду

1

3

4

4

1

2

2

1

4

4

1

Тимчасово
використовуються вільні
кабінети суддів

-

-

-

-

-

Встановлено лавки для
очікування

-

-

-

-

Немає технічної можливості

Відсутність державного
фінансування

Не входять до компетенції
суду
Не входять до компетенції
суду

-

-

-

Практиканти повністю
включені в робочий процес

Немає технічної можливості

Бракує технічної можливості

-

Систематично оновлювати
інформаційні стенди.

4

Дотримання
термінів судового
розгляду
4

4

Сприйняття
роботи судді

Повноти та
ясності інформації

4
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1

1

1

1

1

4

Сприйняття
роботи судді

1

1

4

Підвищити рівень кваліфікації.

Сприйняття
роботи судді
Сприйняття
роботи судді

Сприйняття
роботи судді

Назва рекомендації

Здійснювати належну підготовку до
розгляду справи.
Всебічно досліджувати докази по
справі.
Дотримуватись принципів
незалежності та неупередженості при
здійсненні правосуддя.
Дотримуватись принципів законності
та рівності сторін під час розгляду та
вирішення справи.
З урахуванням складності справи
закладати запас часу, який можна буде
використати для виключення затримок
початку розгляду справи.

4

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

4

1

1

1

1

1

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

Отримання відвідувачами
суду необхідної інформації
без витрачання на це
додаткового часу

-

-

-

-

-

Коментарі та пояснення суду

-

Здійснюється відповідно
до чинного законодавства

Здійснюється відповідно
до чинного законодавства

Повне, якісне, оперативне
виконання завдань, що
виникають в роботі суду
Здійснюється відповідно
до чинного законодавства
Здійснюється відповідно
до чинного законодавства

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Славутським міськрайонним судом Хмельницької області
Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

Додаток № 2-Х

Забезпечити вільний доступ до
туалету у приміщенні суду.

Облаштувати коридори суду камерами
відеоспостереження.

Збільшити кількість комфортних місць
для очікування та оформлення
документів.
Виділити у приміщенні суду
спеціальний кабінет для ознайомлення
з матеріалами справи.

Проводити спеціальні семінари,
тренінги для працівників апарату суду
по роботі з відвідувачами суду.

Підвищити рівень етики.

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді
Зручності та
комфортності
перебування у суді

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

4
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1

3

3

4
4

1

1

1

4

4

4

1

4

1

1

4

1

-

Відсутність на даний час
фінансової можливості

-

-

-

Підтримання авторитету,
незалежності і
ефективності судової
влади, підвищення довіри
громадськості до суду

-

-

-

-

Робота з відвідувачами суду
проводиться у визначеному
законом порядку

-

4

4

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Сприйняття роботи
судді

Сприйняття роботи
судді

Сприйняття роботи
судді

Ставитись однаково до людей,
незалежно від їх соціального
статусу.

Підвищити рівень
професіоналізму.

Дотримуватись етичних норм
і правил.

Ретельно вивчати матеріали
справи.

Покращити
комунікабельність.

Ставитись однаково до людей,
незалежно від їх соціального
статусу.
4

4

4

4

Сприйняття роботи
працівників апарату
суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

1

1

1

1

1
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

1

1

1

1

1

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Старокостянтинівським міськрайонним судом Хмельницької області

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 3-Х

Дотримання термінів
судового розгляду

Розглядати справи у строки,
встановлені законодавством

4

4

4

4

4

Повноти та ясності
інформації

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Зручності та
комфортності
перебування у суді

Збільшити кількість місць для
очікування.

Відремонтувати приміщення
суду.

Змінити графік роботи суду у
пн.-пт. з 9.00 до 18.00.

Забезпечити суд
просторішими приміщеннями.

4

4

4

4

Покращити якість інформації
щодо правил перебування в
суді.

Дотримання термінів
судового розгляду

Дотримання термінів
судового розгляду

З урахуванням складності
справи закладати запас часу,
який можна буде використати
для виключення затримок
початку розгляду справи.

Вчасно повідомляти осіб, які
беруть участь у справі про те,
що судове засідання не
відбулось, було перенесено чи
відкладено.

Сприйняття роботи
судді

Підвищити рівень
професіоналізму.

4

1

2

4

1

1

1

1

1
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4

4

4

4

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Через відсутність коштів на
будівництво

Існуючий графік роботи
зручний для мешканців
району, оскільки відповідає
розкладу руху приміських
автобусів

Приміщення суду в
задовільному технічному
стані

За браком площі
приміщення суду

-

-

-

-

-

Збільшити кількість залів
судових засідань

Зручності та
комфортності
перебування у суді
4

4
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4

-

За браком площі
приміщення суду

Розглянути питання щодо можливості та
доцільності розміщення безпосередньо в
приміщенні суду копіювальної техніки для
відвідувачів суду.
Розглянути питання щодо можливості та
доцільності розміщення і функціонування в
приміщенні суду гардеробу для
відвідувачів в осінньо-зимовій період.
Розглянути питання щодо можливості та
доцільності розміщення і функціонування в
приміщенні суду робочих кімнат для
відвідувачів.
Прискорити заходи щодо заміни в залах
судових засідань металевого огородження
для підсудних, які перебувають під вартою,
на огородження із скла.
Розмістити найактуальніші матеріали на
інформаційних стендах суду шрифтом
Брайля.

Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Зручності та
комфортності
перебування
у суді
Повноти та
ясності
інформації

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

1

2

2

4

4

4

4

4
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4

3

4

4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена –
3. Прийнята –
4.

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

4

4

4

1

4

1

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

немає вільних приміщень,
проте обладнана кімната
для адвокатів
немає коштів, на третьому
поверсі облаштована

-

немає вільного приміщення,
немає коштів для
облаштування

немає вільного
приміщення, немає коштів
для облаштування

вся інформація є на стенді

ксерокси є в канцелярії та є
можливість робити
ксерокопії безкоштовно

Дзеркало розбилося

Коментарі та пояснення суду

ксерокси є в канцелярії та
є можливість робити
ксерокопії безкоштовно

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області

Облаштувати дзеркало на першому поверсі
безпосередньо поряд зі входом в будівлю
суду.

Назва рекомендації

Додаток № 4-Х

Запровадити для суддівського корпусу
систематичні семінари за участю
професійних психологів для покращення
комунікативних навичок спілкування з
учасниками судового процесу.
Запровадити для працівників апарату суду
систематичні семінари за участю
професійних психологів для покращення
комунікативних навичок спілкування з
учасниками судового процесу.

Поліпшення умов для людей з особливими
потребами (в першу чергу встановлення
додаткових пандусів для пересування по
сходам всередині приміщення суду).

4

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

4

Сприйняття
роботи судді

Доступності
до суду
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4

4

4

3

4

4

проводиться в НШСУ

ці питання розглядає суд
під час тренінгів НШСУ

немає фінансування

-

-

-

4
4

Судове рішення
Сприйняття роботи
працівників апарату суду
Доступності до суду

Дотримуватись строків судового розгляду.

Повідомляти про розгляд справи телефоном.

Покращити доступність суду для людей з
обмеженими можливостями.

4
4

Зручності та комфортності
перебування у суді

Зручності та комфортності
перебування у суді

Збільшити кількість залів судового засідання.

4

Забезпечити вільний доступ відвідувачів суду
до туалету.

Покращити роботу канцелярії суду.

4

Сприйняття роботи
працівників апарату суду
Сприйняття роботи
працівників апарату суду

Працювати старанно та належно виконувати
свої обов’язки.

4

4

Дотримання термінів
судового розгляду

Вчасно надсилати повістки та повідомлення
про розгляд справи.

4

Сприйняття роботи судді

4

Сприйняття роботи судді

Належно готуватись до судового засідання.

4

Сприйняття роботи судді

Вимір, до якого
відноситься рекомендація:

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1
. В стадії
розгляду – 2.
Відхилена –
3. Прийнята
– 4.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Характеристика
складності виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно виконати
4 – практично
неможливо виконати

Форма оцінки виконання рекомендацій Шепетівським міськрайонним

Дотримуватись принципів незалежності та
неупередженості.
При спілкуванні з відвідувачами проявляти
такі риси: доброзичливість, порядність,
чесність, співчуття, однакове ставлення до
всіх.

Назва рекомендації

Додаток № 5-Х

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Стан виконання
рекомендації: в
процесі виконання1, виконана
частково-2,
виконана в повному
обсязі-3,
не виконана-4

складнощів не
виникало
складнощів не
виникало
складнощів не
виникало
складнощів не
виникало

зменшення тривалості
розгляду справ
позитивні відгуки
відвідувачів
позитивні відгуки
відвідувачів
позитивні відгуки
відвідувачів
полегшено доступ до
приміщення суду людям з
інвалідністю

покращено якість
обслуговування
відвідувачів суду
Облаштовано додатковий
зал судових засідань

-

підвищити авторитет суду

складнощів не
виникало

позитивні відгуки
відвідувачів

складнощів не
виникало

складнощів не
виникало

складнощів не
виникало
складнощів не
виникало

складнощів не
виникало

складнощів не
виникало

Коментарі та
пояснення
суду

позитивні відгуки
відвідувачів

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

судом Хмельницької області

4

4

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Доступності
до суду

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суд
Сприйняття
роботи
працівників
апарату суд
Сприйняття
роботи судді

Постійно підвищувати рівень поінформованості учасників
судового процесу про діяльність суддів та суду шляхом
залучення НГО до створення інформаційно-роздаткових
матеріалів чи майстер-класів для всіх бажаючих;

Покращити роботу інформаційного центру шляхом створення
багатоканальної лінії зв’язку;

Розглянути можливість збільшення годин роботи канцелярії суду
- це дасть можливість відвідувачам суду вчасно та
безперешкодно вирішувати свої справи в суді.

Постійно наголошувати працівникам апарату суду під час
робочих нарад про потребу дотримуватись принципу рівності до
усіх відвідувачів суду, незалежно від їхнього соціального статусу
та виявляти коректність і ввічливість, бажання допомогти при
спілкуванні з користувачами судових послуг;

Звернути увагу персоналу канцелярії суду щодо необхідності
своєчасного скерування повісток та повідомлень, як цього
вимагає чинне процесуальне законодавство;

Сприяти ліквідації корупції в суді.

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Назва рекомендації

1

1

1

1

1

1

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати
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Стан
прийняття
рекоменда
ції судом.
Не
розглянута
-1 . В
стадії
розгляду –
2.
Відхилена
– 3.
Прийнята
– 4.

1

1

1

1

4

1

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4

-

-

Постійно проводимо наради із
суддями, апаратом суду щодо
виявлення та недопущення
корупції.

Складнощів
не
виникало.

Режим роботи працівників
канцелярії з 8.30 до 17.00.
В обідню перерву та до 18.00
завжди залишається
відповідальний працівник
канцелярії суду.

-

-

-

-

Коментарі
та
пояснення
суду

Може бути
виконана за
наявності
фінансуван
ня.

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Апеляційним судом Чернівецької області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендаці
я:

Додаток № 1-Ч

Доступності до
суду

Покращувати технічну
підтримку та інформативну й
функціональну наповненість вебсторінки суду в мережі Інтернет;

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Доступності до
суду

Проводити політику
популяризації роботи суду
(інформативні буклети, публікації
в ЗМІ, роздаткові матеріали);

Реалізовувати механізми
зворотного зв'язку між судом та
споживачами судових послуг
(скриньки для повідомлень, дні
«відкритих» дверей,
представництво в мережі
Інтернеті);
Проаналізувати під час
внутрішніх нарад рівень
фізичної доступності людей з
обмеженими можливостями до
приміщення суду та
користування ними, сприяти
покращенню умов для

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

4

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

2

1

1

1

2

1

1

1

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

В суді створено умови для безперешкодного доступу
громадян до інформації про діяльність суду, забезпечено
громадян інформацією через інформаційні стенди у
приміщенні суду.

В суді виготовлено стенд – «Інформаційно-освітні
матеріали для громадян» де розміщено 26 інформаційних
буклетів для громадян-відвідувачів суду.

У приміщенні суду розміщено інформаційні стенди, за
допомогою яких відвідувачі мають можливість
ознайомитися з переліками справ, призначених до
розгляду, зразками документів, ставками судового збору,
платіжними реквізитами, графіком особистого прийому
громадян керівництвом тощо.
У структурі апарату суду відсутній прес-секретар, однак
його функції забезпечення популяризації роботи суду
покладено на помічника голови суду. В даний час
налагоджено постійний зв’язок із засобами масової
інформації з метою регулярного висвітлення діяльності
суду.

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Вижницьким районним судом Чернівецької області

Назва рекомендації

Додаток № 2-Ч

-

-

-

-

Коме
нтарі
та
поясн
ення
суду

4

Повноти та
ясності
інформації
Повноти та
ясності
інформації

Покращити умови доступу до суду для осіб з
обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення суду;
розглянути можливість встановлення при вході
до суду кнопки виклику для таких людей;

Підвищити рівень інформативності вебсторінки;

Вести інформаційну роботу із місцевою пресою
з приводу поширення інформацією про суд, його
компетенцію, місце розташування суду в ЗМІ, з
метою донесення даної інформації до громадян;
4

4

Доступності
до суду

Назва рекомендації

Стан прийняття
рекомендації судом.
Не розглянута-1 . В
стадії розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.
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1

1

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

1

3

Стан виконання
рекомендації: в
процесі виконання1, виконана
частково-2,
виконана в повному
обсязі-3,
не виконана-4

Налагоджено співпрацю із ЗМІ.

-

Кнопка виклику встановлена.
Встановлення пандусу
перебуває на розгляді.

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Герцаївським районним судом Чернівецької області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 3-Ч

безперешкодного доступу людей
3 обмеженими можливостями.

-

-

-

Коме
нтарі
та
поясн
ення
суду

Розробити механізми оптимізації часу при
проведенні судових засідань, які передбачать
незаплановані перенесення, дострокові
завершення процесів і т. ін.; запровадити
практику попереднього інформування учасників
судових справ щодо термінів їх перебігу;
Дотримання
термінів
судового
розгляду
4

208

1

1

-

-

Підвищити рівень інформативності вебсторінки, переглянути її наповненість.

Здійснювати популяризацію роботи суду
(інформативні буклети, публікації в ЗМІ,
роздаткові матеріали);

Враховувати побажання сторін судової справи
при призначенні дня та часу засідання;

Постійно контролювати процеси, що пов’язані з
дотриманням термінів судового розгляду;
здійснювати аналіз затримок судових засідань та
розробляти стандартні процедури їх уникнення.

Дотримання
термінів
судового
розгляду
Дотримання
термінів
судового
розгляду
Дотримання
термінів
судового
розгляду
Повноти та
ясності
інформації
Повноти та
ясності
інформації

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

4

4

4

4

4

Стан прийняття
рекомендації судом.
Не розглянута-1 . В
стадії розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.
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1

1

1

1

1

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

3

3

1

1

1

Стан виконання
рекомендації: в
процесі виконання1, виконана
частково-2,
виконана в повному
обсязі-3,
не виконана-4

Працюємо над розробкою
буклетів. Налагоджуємо
співпрацю із ЗМІ.
Перебуває на розгляді.
Працюємо над наповненням
веб-сторінки суду.

-

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Глибоцьким районним судом Чернівецької області

Більш ретельно планувати порядок засідань та
завчасно інформувати сторони про час початку
та можливі затримки;

Назва рекомендації

Додаток № 4-Ч

-

-

-

-

-

Коментарі
та
пояснення
суду

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Збільшити в приміщенні суду кількість зручних
місць для очікування, оформлення документів,
підготовки до засідання;

Доступності
до суду

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Проаналізувати під час внутрішніх нарад рівень
фізичної доступності людей з обмеженими
можливостями до приміщення суду та
користування ними, сприяти покращенню умов
для безперешкодного доступу людей з
обмеженими можливостями; розглянути
можливість встановлення при вході до суду
кнопки виклику для таких людей;

Розглянути можливість облаштування стоянки
для автомобілів біля будівлі суду, або розмістити
в суді інформаційний стенд із зазначенням місць
поблизу суду для паркування автомобілів;
Постійно контролювати процеси, що пов’язані з
дотриманням термінів судового розгляду,
здійснювати аналіз затримок судових засідань та
розробляти стандартні процедури їх уникнення;
по-можливості намагатися враховувати позиції
сторін щодо встановлення часу засідання;

4

Доступності
до суду

Назва рекомендації

Стан прийняття
рекомендації судом.
Не розглянута-1 . В
стадії розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.
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1

4

1

3

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

4

1

3

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

Будівля суду є
пам’яткою
архітектури,
розміщеною у
центрі міста в
пішохідній зоні.

-

-

На будівлі суду розміщені
кнопка виклику
відповідальних працівників
по роботі з мало мобільними
групами населення та
інформаційна табличка із
шрифтом Брайля.
-

Будівля суду є
пам’яткою
архітектури.

Коментарі та
пояснення суду

Визначено відповідальних
працівників щодо доступу
МГН до залів судових
засідань, канцелярії та
проведено з ними
відповідний інструктаж.

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Господарським судом Чернівецької області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 5-Ч

Коректно обґрунтовувати громадянам затримку
чи перенесення розгляду їх судової справи.

Дотримання
термінів
судового
розгляду
4
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1

1

-

У центрі міста
відсутня
парковка.
Найближча
парковка
розміщена
досить далеко
від приміщення
суду, тому
встановити
інформаційний
стенд із
зазначенням
місць поблизу
суду для
паркування
автомобілів
неможливо.

4

Зручності
та
комфортнос
ті
перебуванн
я у суді

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Сприйняття
роботи
судді

Вести інформаційну роботу із місцевою
пресою з приводу поширення
інформацією про суд, його компетенцію,
місце розташування суду в ЗМІ, з метою
донесення даної інформації до громадян;

Збільшити в суді кількість місць для
очікування, оформлення документів,
підготовки до засідання;

Провести повноцінну нараду щодо
дотримання строків розгляду справ, та
розробити механізми оптимізації часу
при проведенні судових засідань, які
передбачать незаплановані перенесення,
дострокові завершення процесів і т. ін.;

Толерантно пояснювати учасникам
засідань причини затримок засідань та
по-можливості вчасно попереджати їх про
перенесення засідань.
4

3

4

Доступност
і до суду

Назва рекомендації

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду –
2. Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

3

2

1
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

1

4

1

3

Стан виконання
рекомендації: в
процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному обсязі-3,
не виконана-4

Розуміння з боку
громадян та
навантаження справ в
суді

-

Дана опція забезпечила
зручність перебування
громадян в суді

Спостерігається
тенденція зменшення
справ, що надходять до
суду

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

-

Строк розгляду справ та
саму процедуру регламентує
процесуальне законодавство,
неможливо запланувати та
передбачити строк розгляду
конкретної справи

Виконання потребувало
додаткових матеріальних
витрат та ресурсів

Рекомендація виконана, бо
ЗМІ йдуть на зустріч суду
для організації надання
інформації

Коментарі та пояснення суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Заставнівським районним судом Чернівецької області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендаці
я:

Додаток № 6-Ч

Забезпечити незалежність суддів від
політичного впливу, підвищити
професіоналізм суддів, забезпечити
прозорість суду та довіру громадян до
нього.

2

Повноти та
ясності
інформації

4

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Сприйняття
роботи
судді

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суд

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендаці
я:

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду –
2. Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

1

1

1
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

3

1

1

Стан виконання
рекомендації: в
процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному обсязі-3,
не виконана-4

-

-

-

Налагоджуємо
партнерські стосунки із
громадськими
організаціями,
громадськими діячами.
Організовуємо
періодичну участь суддів
та працівників апарату
суду в заходах щодо
підвищення кваліфікації,
в тому числі тих, які
проводяться
міжнародними
проектами.

-

Коментарі та пояснення суду

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Кельменецьким районним судом Чернівецької області

Постійно звертати увагу працівників
апарату суду на необхідність однакового
ставлення до всіх незалежно від
соціального статусу;
Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання по
справі, якщо,наприклад, останнє не
відбудеться з причин, що залежать від
судді;
Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про
діяльність суддів та суду шляхом
залучення НГО до створення
інформаційно-роздаткових матеріалів чи
майстер-класів для всіх бажаючих;

Назва рекомендації

Додаток № 7-Ч

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Збільшити в суді кількість місць
для оформлення документів,
підготовки до засідання;
3

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Забезпечити підвищення
кваліфікації працівників апарату
суду;

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

4

Доступності до
суду

Звернутись до органів місцевого
самоврядування та органів
внутрішніх справ з клопотанням
про встановлення дорожнього
знаку - вказівника з назвою суду та
його адресою;

Облаштувати місця для паркування
автомобілів;

2

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду –
2. Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

3

1

1

3

4

1

1

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

-

На кожному поверсі суду та в
приймальні розміщені столи для
зручності написання певних документів

Працівники апарату суду проходять
навчання в НШС відповідно до графіку,
а також щотижня проводяться
виробничі наради

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Кіцманським районним судом Чернівецької області

Назва рекомендації

Додаток № 8-Ч

Будівля суду немає
прибудинкової
території, на якій
можна було б
облаштувати паркову,
однак навпроти
будинку суду міська
рада облаштувала
загальну парковку для

Не виникало жодних
складнощів

Відсутні складнощі

-

Коментарі та пояснення
суду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Покращити освітлення в
приміщеннях суду;

Встановити в холі суду скриньку
для повідомлень, відгуків, скарг на
недобросовісну поведінку
працівників апарату суду та суддів,
пропозицій для покращення
роботи суду, листів вдячності за
ефективну роботу тощо.
4

4

1

1
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1

1

Станом на 17.02.2016 року жодної
скарги, повідомлення, відгуку,на
недобросовісну поведінку працівників
суду та суддів, пропозицій для
покращення роботи суду, не було
вкинуто в скриньку.

Покращилось освітлення в приміщенні
районного суду

Скриньку виставлено в
приймальні суду ще в
жовтні місяці минулого
року.

Немає складнощів

автомобілів

Своєчасно розміщувати рішення в
Єдиному державному реєстрі
судових рішень;

4

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Повноти та
ясності
інформації

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Облаштувати біля суду більше
місць для паркування автомобілів;

Покращити інформаційні стенди
(дошки об'яв) в суді, забезпечити
наявність на них інформації щодо
порядку сплати судових зборів та
мита, реквізити та розміри
платежів, інформації щодо справ,
що призначені до розгляду;
Покращити технічну підтримку та
інформативну й функціональну
наповненість веб-сторінки суду в
мережі Інтернет;

4

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Назва рекомендації

1

2

1

4

1

1

1

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

Своєчасно розміщувати рішення в
Єдиному державному реєстрі судових
рішень;

Покращити інформаційні стенди
(дошки об'яв) в суді, забезпечити
наявність на них інформації щодо
порядку сплати судових зборів та мита,
реквізити та розміри платежів,
інформації щодо справ, що призначені
до розгляду;
Покращити технічну підтримку та
інформативну й функціональну
наповненість веб-сторінки суду в
мережі Інтернет;

Облаштувати біля суду більше місць для
паркування автомобілів;

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Новоселицьким районним судом Чернівецької області

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду –
2. Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

Додаток № 9-Ч

-

-

-

-

Коментарі та пояснення
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Доступності до
суду

Повноти та
ясності
інформації

Проаналізувати під час внутрішніх
нарад рівень фізичної доступності
людей з обмеженими
можливостями до приміщення суду
та користування ними, сприяти
покращенню умов для
безперешкодного доступу людей з
обмеженими можливостями;

Підвищити рівень
поінформованості учасників
судового процесу про діяльність
суддів та суду(інформативні
буклети, публікації в ЗМІ,
роздаткові матеріали);
4

4

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду –
2. Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

1

2

2

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

Коментарі та
пояснення суду

1.16.02.2016р
надійшов листвідповідь з ТУ ДСА
України в
Чернівецькій
області щодо
неможливості
встановлення
пандуса, в зв’язку з
відсутністю
технічної
можливості.

-

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

1.Наказом від 10.06.2015 року №16
призначено заступника керівника апарату
відповідальною за доступ до правосуддя
мало мобільних груп населення.2.При вході
до суду встановлено переговорний
пристрій для виклику працівників апарату
суду, в разі необхідності подачі чи
отримання копій рішень суду для людей з
обмеженими можливостями.3.Надіслано
лист до ТУ ДСА України в Чернівецькій
області щодо встановлення пандуса
05.02.2016р.за №1.8/3/133/2
1.На офіційному веб-сайті суду
висвітлюється робота суду , зокрема
інформація щодо справ призначених до
розгляду , також в розділі інформація для
громадян опубліковано рекомендації
щодо правил поведінки відповідальних
працівників апаратів місцевих загальних
судів з людьми з обмеженими
можливостями

Форма оцінки виконання рекомендацій Першотравневим районним судом міста Чернівці

Назва рекомендації

Додаток № 10-Ч

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Доступності до
суду

Знайти можливість зробити
косметичний ремонт приміщень
суду;

Звернутися до міської ради з
проханням розглянути можливість
облаштування додаткової стоянки
для автомобілів біля будівлі суду,
або розмістити в суді
інформаційний стенд із
зазначенням місць поблизу суду
для паркування автомобілів.
4

4

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Збільшити кількість місць для
очікування, забезпечити
відвідувачів столами та стільцями,
спеціально відведеними зонами
для можливості ознайомлення з
матеріалами справ;

1

2

1
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3

3

2

07.04.2016 надіслано лист Начальнику
відділу організації безпеки дорожнього
руху управління національної поліції у
м.Чернівці щодо облаштування місць для
паркування транспортних засобів для
відвідувачів суду

Подано заявку до ТУ ДСА України в
Чернівецькій області щодо необхідності
косметичного ремонту лист від
05.02.2016р.за №1.8/3/133/2

Збільшено кількість місць для очікування
шляхом встановлення додаткових столів ,
лав та стільців біля залів судових засідань

-

-

4

4

Доступності
до суду

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Звернутись до Територіального
управління Державної судової
адміністрації в Чернівецькій області з
клопотанням про вжиття заходів для
забезпечення охорони приміщення суду;

Звернутись до органів місцевого
самоврядування та органів державної
виконавчої влади з клопотанням про
забезпечення курсування громадського
транспорту з зупинкою поблизу
приміщення суду;

Збільшити в суді кількість місць,
оформлення документів, підготовки до
засідання;

4

Доступності
до суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута -1.
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена –
3. Прийнята –
4.

1

4

3

3

4

4

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4
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Характеристи
ка складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

В суді є два зали судових засідань. Дуже рідко
вони обидва бувають зайнятими одночасно.
Тому в разі потреби, судовим розпорядником
надається можливість перебування громадян,
які готуються до судових засідань, в одному з
цих залів.

-

Перебування
громадян в
судовій установі
стало більш
зручним

У відповідь на звернення, до Путильського
районного суду 09.02.2016 року надійшов лист
ТУ ДСА в Чернівецькій області, про те що з
метою забезпечення охорони публічного
порядку, до судових установ області
наближено патрульні наряди територіальних
відділів та відділень ГУНП в Чернівецькій
області.

Коментарі та пояснення суду

Приміщення Путильського районного суду
знаходиться в не досить зручній зоні, в плані
дорожньої обстановки, тому встановити
зупинку поблизу неможливо з огляду безпеки
дорожнього руху.

Змін ніяких не
відбулося.

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Путильським районним судом Чернівецької області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 11-Ч

4

3

4

-

4

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

Намагатися дотримуватися чіткого графіку
щодо часу початку засідань;
Дотримання
термінів судового
розгляду

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

Постійно контролювати процеси, що
пов’язані з дотриманням термінів судового
розгляду;

Здійснювати аналіз затримок судових
засідань та розробляти стандартні
процедури їх уникнення;
Толерантно пояснювати учасникам засідань
причини затримок засідань та поможливості вчасно попереджати їх про
перенесення засідань;

4

Дотримання
термінів судового
розгляду

Назва рекомендації

Стан
прийнят
тя
рекомен
дації
судом.
Не
розгляну
та-1 . В
стадії
розгляду
– 2.
Відхиле
на – 3.
Прийнят
а – 4.

2

1

3

1
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

3

3

1

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

-

-

виконання рекомендації лежить в площині
особистості і її культури спілкування
(зауваження та скарги обговорюються на
спільних нарадах)

-

-

здійснюються щоквартальні аналізи, які
обговорюються на зборах суддів

дотримання термінів судового розгляду справ
внесено до плану роботи суду і щоквартальних
аналізів, які обговорюються на зборах суддів
питання дотримання чіткого графіку щодо часу
початку засідань залежить від планування
роботи конкретного судці, (зауваження та скарги
обговорюються на зборах судців)

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

Комента
рі та
пояснен
ня суду

Путильський районний суд знаходиться в
орендованому в приватної особи приміщенні.

Форма оцінки виконання рекомендацій Садгірським районним судом міста Чернівці

Доступності до
суду

Вимір, до якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 12-Ч

Проаналізувати під час внутрішніх нарад
рівень фізичної доступності людей з
обмеженими можливостями до приміщення
суду та користування ними, сприяти
покращенню умов для безперешкодного
доступу людей з обмеженими
можливостями;

4

4

4

1

1

2

1

1

2

питання виконання рекомендації залежить від
завантаженості конкретного судці та його
планування роботи
планові навчання у школі судців, одноденні
семінарські зайняття
систематичні дописи в колонці «новини»,
«публікації», «оголошення» на офіційному сайті
судової влади

Повноти та
ясності
інформації

Назва рекомендації

Реалізовувати політику
популяризації роботи суду
(інформативні буклети, публікації в
ЗМІ, роздаткові матеріали);
4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

3

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

Коментарі та
пояснення суду

-

Наповнення інформаційних стендів суду
інформаційними буклетами ; наповнення
сайту суду корисною інформацією для
громадян, налагоджена співпраця з
представниками ЗМІ

-

-

-

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Сторожинецьким районним судом Чернівецької області

Доступності до
суду

Дотримання
термінів судового
розгляду
Сприйняття
роботи судді

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 13-Ч

Підвищувати рівень кваліфікації суддів та
працівників апарату;
Підвищити рівень поінформованості
учасників судового процесу про діяльність
суду.

Враховувати побажання сторін при
призначенні дати слухання судової справи;

Дотримання
термінів
судового

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Доступності
до суду

Контролювати завантаженість
суддів з метою оптимізації їх
робочого графіку;

Звернути увагу суддів на
необхідність більш чітко
обґрунтовувати ухвали про
перенесення розгляду справ,
неухильного дотримання
принципів об’єктивності та
неупередженого ставлення до
учасників процесу;
Заздалегідь повідомляти осіб про
перенесення судового засідання по
справі, якщо,наприклад, останнє не

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

По-можливості встановити в суді
камери схову для речей
відвідувачів суду.

4

4

4

4

Доступності
до суду

Проаналізувати під час внутрішніх
нарад рівень фізичної доступності
людей з обмеженими
можливостями до приміщення суду
та користування ними, сприяти
покращенню умов для
безперешкодного доступу людей з
обмеженими можливостями;

3

1

2

1

2
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2

2

4

1

2

-

-

-

Не часто використовуються відвідувачами
суду

1.Встановленозвуковий маячок при вході
до суду 2Промарковано горизонтальною
розміткою місця для паркування а/т осіб з
інвалідністю. 3.Ребра всіх сходинок
промарковано контрастною фарбою
(яскраво-жовтою). 3.Призначено
відповідальних працівників суду за доступ
до правосуддя мало-мобільних груп
населення та ознайомлено їх із правилами
етики спілкування з особами із
обмеженими фізичними можливостями.
4.При вході до приміщення суду
встановлено пандус .

Важко
передбачити
заздалегідь

-

Оскільки тривалий
час в суді
здійснюють
правосуддя лише 3
суддів , а штатом
передбачено 6
суддів існує значне
навантаження
тому немає сенсу
контролювати
завантаженість з
метою оптимізації
їх робочого
графіку

-

Кабінети суду
розміщені на
першому та
другому поверсі .
Сходи на другий
поверх достатньо
вузькі немає
можливості
облаштувати
пандус.

розгляду

Дотримання
термінів
судового
розгляду

відбудеться з причин, що залежать
від судді;

Враховувати побажання сторін при
призначенні дати слухання судової
справи.
4

1
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2

-

обставини, які
тягнуть за собою
наслідки про
відкладення
справи по причині,
що залежить від
судді
Внаслідок
значного
навантаження не
завжди є
можливість
врахувати
побажання сторін
при призначенні
дати слухання
судової справи .

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Покращити умови доступу до суду для осіб з
обмеженими можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в приміщення
суду; розглянути можливість встановлення при
вході до суду кнопки виклику для таких
людей, або вивіски з оголошенням, що в суді
наявний переносний пандус.

Рекомендувати місцевим адвокатам
ознайомитися з принципами надання
безкоштовної правової допомоги та
консультувати бідні та уразливі верстви
населення на безоплатній основі, розглянути
можливість виділення кімнати для адвокатури;

Більш ретельно планувати порядок засідань та
завчасно інформувати сторони про час початку
та можливі затримки;

4

Доступност
і до суду

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.
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2

1

2

Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

2

1

2

Стан
виконання
рекомендаці
ї: в процесі
виконання1, виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не
виконана-4

Приділяється більше уваги
своєчасному інформуванню
учасників справи.

Налагоджено співпрацю з
адвокатами, які працюють у
системі БВПД. Виділено кімнату
для роботи адвокатів.

Кнопка виклику для осіб з
обмеженими можливостями
встановлена.

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Сокирняським районним судом Чернівецької області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендаці
я:

Додаток № 14-Ч

-

Кімната для роботи
адвокатів потребує
ремонту,
малопридатна для
роботи, тому
використовується для
роботи адвокатів
приміщення
канцелярії суду.

Пандус у процесі
виготовлення.

Коментарі та
пояснення суду

4

1

2

-

2

2

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Доступності
до суду

Збільшити кількість стільців для
очікування;

Реалізовувати політику
популяризації роботи суду
(інформативні буклети, публікації в
ЗМІ, роздаткові матеріали).
2

2

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Стан прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 . В
стадії розгляду
– 2. Відхилена –
3. Прийнята – 4.

1

1

4

2

4

3

4

3

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

Надається інформація у місцеву газету
«Хотинські вісті»

стільців для очікування встановлені частково

Не вистачає загальної площі приміщення суду

Встановлена частина метало-пластикових
вікон та замінено газовий котел

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Хотинським районним судом Чернівецької області

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Зручності та
комфортності
перебування у
суді

Звернутися до ДСА України в
Чернівецькій області з проханням
здійснити капітальний ремонт
приміщення суду, зокрема санітарнопобутових приміщень;
Проаналізувати можливість
облаштувати окремий кабінет для
відвідувачів (учасників судового
процесу, адвокатів) для підготовки
до справи;

Назва рекомендації

Додаток № 15-Ч

Постійно контролювати процеси, що пов’язані
з дотриманням термінів судового розгляду;
здійснювати аналіз затримок судових засідань
та розробляти стандартні процедури їх
уникнення; по-можливості намагатися
враховувати позиції сторін щодо часу
засідання.

-

-

-

Не вистачає коштів

Коментарі та
пояснення суду

Спроба обмежити
учасників судового
процесу в штучному
затягуванні справ
тягне за собою
порушення їх
процесуальних прав з
боку суду.

Доступності
до суду

Доступності
до суду

Доступності
до суду

Назва рекомендації

Звернутись до органів місцевого
самоврядування та органів
внутрішніх справ з клопотанням
про встановлення дорожнього
знаку - вказівника з назвою суду та
його адресою;

Облаштувати додаткову стоянку
для автомобілів;

Покращити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями, зокрема,
встановити пандус при вході в
приміщення суду; розглянути
можливість встановлення при вході
до суду кнопки виклику для таких
людей, або вивіски з оголошенням,
що в суді наявний переносний
пандус; здійснювати моніторинг
потреб відвідувачів суду в
інформації, оперативно
доповнювати стенди (зокрема
інформацією про справи, що

4

4

4

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

4

3

1

4

4

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

Люди стали більш задоволені роботою
суду, менше надходить питань щодо
роботи суду та розгляду справ.

-

-

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

Відсутність постійного
місця розташування суду
та недоцільність
витрачання коштів на
тимчасове встановлення
дорожніх знаків.
Відсутність місць, які б
можливо було використані
для облаштування
додаткової стоянки.
Запоруко виконання стало
бажання змінити на краще
роботу суду, в тому числі і
покращити доступ до суду
осіб з обмеженими
можливостями. Труднощі
виникали із
встановленням
переносного пандусу,
оскільки орендодавець
спочатку заперечував щодо
цього.

Коментарі та пояснення
суду

Форма оцінки виконання рекомендацій Чернівецьким окружним адміністративним судом Чернівецької області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 16-Ч

4

4

Повноти та
ясності
інформації

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суд

Доступно та аргументовано
надавати громадянам інформацію
щодо перенесення розгляду їх
судової справи;

Сприяти підвищенню
професійного рівня суддів та
працівників апарату.

4

Повноти та
ясності
інформації

Розмістити на інформаційних
стендах інформацію про вебадреси корисних для громадян
інтернет - ресурсів, на яких можна
віднайти цікаву та корисну
інформацію;

призначені до розгляду);

1

1

1
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1

2

1

Проводяться навчання та семінари із
суддями, на яких обговорюються
також питання організації діяльності
суду та її покращення

Менше стало випадків, коли сторони
приходять до суду, а розгляд справ не
відбувається з тих чи інших причин.

Громадяни більш проінформовані про
роботу суду, можуть отримувати
відповідну інформацію із інтернетресурсів.

Особливих складнощів не
виникало.

При виконанні вказаної
рекомендації виникає
складність в тому, що не
завжди в матеріалах
справи є дані про засоби
зв’язку із сторонами, що в
свою чергу призводить до
неможливості
оперативного
повідомлення сторін про
перенесення розгляду
справ.

Складнощів при виконанні
рекомендацій не виникало.

Повноти та
ясності
інформації

Розглянути можливість
встановлення при вході до суду
кнопки виклику для таких людей;

Покращити роботу інформаційного
центру шляхом створення
багатоканальної лінії зв’язку;

Зручності та
комфортності
перебування

Повноти та
ясності
інформації

Доступності
до суду

Покращити умови доступу до суду
для осіб з обмеженими
можливостями,
зокрема,встановити пандус при
вході в приміщення суду;

Проаналізувати можливості
використання інтернет-сайту та
його недоліки; додатково
здійснювати її наповнення різного
роду роз’ясненнями, новинами,
дискусіями, що актуальні для
відвідувачів саме Шевченківського
районного суду міста Чернівці;
Збільшити в приміщенні суду
кількість зручних місць для
очікування (в тому числі – на

Доступності
до суду

Назва рекомендації

3

2

3

4

3

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

4

2

3

2

4

4

3

3

1

4

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

Зміни відсутні

Проаналізовано недоліки сайту і
шляхи їх усунення. Збільшено
кількість інформації яка розміщується
на інтернет-сайті Шевченківського
районного суду міста Чернівці.

Зміни відсутні

Люди с обмеженими можливостями
отримала можливість консультації з
канцелярією суду

Зміни відсутні

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Шевченківським районним судом міста Чернівці

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 17-Ч

Відповідно до
конструкцій коридорів та
кабінетів суду не

Велике навантаження на
працівників з
інформаційних
технологій.

Брак коштів та людей для
створення
багатоканальної лінії
зв’язку

Отримання коштів для
виконання

Архітектура будівлі не
дозволяє встановлення
пандусу

Коментарі та пояснення
суду

4

2
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1

У суді надаються консультації та
довідкова інформація для учасників
процесу.

Фінансування посади
прес-секретаря.

Повноти та
ясності
інформації

2

Підвищити рівень
поінформованості учасників
судового процесу про діяльність
суду.

1

Потреба у капітальному
ремонті приміщень суду.

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суді

Звернути увагу на чистоту та
прибраність в приміщенні суду;

Коридори та кабінети прибираються
частіше та підсилено контроль за
додержанням чистоти в приміщенні
суду

можливо розмістити
більше зручних місць для
очікування

у суді

вулиці), оформлення документів,
підготовки до засідання;

Підвищення рівня поваги суддів до
учасників процесу;

4

Дотримання
термінів
судового
розгляду

Зменшення строків проведення
відповідних судових засідань та
справи в цілому;

Повноти та
ясності
інформації

4

4

4

Сприйняття
роботи судді

Проведення переатестації суддів

Сприйняття
роботи судді

4

Сприйняття
роботи судді

Своєчасність явки суддівського
корпусу в призначені судові
засідання
Розміщення інформаційних стендів
ближче до входу в будівлю,
збільшення шрифту письмової

4

4

Сприйняття
роботи судді

Підвищення рівня уваги суддів до
виступів учасників процесу та
наданих ними доказів;
Посилення відповідальності
суддівського корпусу за
необґрунтовані та незаконні
рішення;

Сприйняття
роботи судді

Назва рекомендації

Стан
прийняття
рекомендації
судом. Не
розглянута-1 .
В стадії
розгляду – 2.
Відхилена – 3.
Прийнята – 4.

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Стан
виконання
рекомендації:
в процесі
виконання-1,
виконана
частково-2,
виконана в
повному
обсязі-3,
не виконана-4
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Характеристика
складності
виконання
рекомендації:
1 – нескладно
виконати
2 – доволі
складно
виконати
3 – складно
виконати
4 – практично
неможливо
виконати

зменшення кількості зауважень
відвідувачів на доступність інформації
та можливість отримання інформації у

плановість в організації та проведенні
судових засідань

додержання строків розгляду справ

-

-

рівень якісних показників суду має
гарну тенденцію

зменшення кількості скарг від
учасників процесу

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

Форма оцінки виконання рекомендацій Апеляційним судом Чернігівської області

Вимір, до
якого
відноситься
рекомендація:

Додаток № 1-ЧН

розпорядження
керівництва та наявна
технічна можливість суду

належна організація
роботи судових палат

дотримання норм
процесуальних кодексів

реалізація не залежить від
суду

реалізація не залежить від
суду

професіоналізм суддів

добра воля суддів

Коментарі та пояснення
суду

Поліпшення умов для людей з
обмеженими фізичними
можливостями

Обладнати кімнату для
спілкування адвокатів з клієнтами.

Доступності
до суду
4

4

4

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суд

Розмістити в приміщенні суду
дзеркала;

Зручності та
комфортності
перебування
у суд
Зручності та
комфортності
перебування
у суд

4

Зручності та
комфортності
перебування
у суд

Збільшити кількість стільців для
очікування в коридорах;

Змінити місця розташування стола
державного обвинувачення і
захисника в залі суду;

4

Сприйняття
роботи
працівників
апарату суду

Завчасне інформування у
письмовому вигляді щодо № залу
судового засідання.

інформації, яка на них розміщена;

2

2

1

1

1

2
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1

1

4

1

1

2

-

поліпшення умов для відвідувачів
суду; частина реалізації права на
захист
-

підтримка глави суду та
його участь у реалізації
рекомендації

-

уважність до
рекомендацій, наявна
можливість

врахування рекомендацій
наявна можливість

6 наявних залів судових
засідань обмежують
можливість щодо
інформування про номер
зали більш ніж за добу до
призначення судового
засідання

виконання пов'язане з
заміною грат на загорожу
зі скла в залі судового
засідання

поліпшення умов для відвідувачів
суду та працівників суду

поліпшення умов для відвідувачів
суду

плановість в організації та проведенні
судових засідань

зручний спосіб; економія робочого
часу працівників суду

Про 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 на підтримку судової реформи. Мета проекту – сприяти утвердженню
верховенства права в Україні через зміцнення суддівської незалежності, підвищення рівня прозорості та
підзвітності судової системи, підвищення рівня обізнаності громадян із діяльністю судової влади задля
зростання довіри суспільства до неї. 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). У грудні 2014 року USAID розширило обсяг діяльності проекту, додавши низку
завдань, пов’язаних із впровадженням Законів України «Про очищення влади» та «Про відновлення
довіри до судової влади».
Місія проекту: сприяти демократичному та економічному розвитку України, надаючи допомогу
в становленні справедливої, незалежної, прозорої та відповідальної судової системи.
Бачення проекту: 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 стандартами у сфері підзвітності та незалежності судової
влади;

проведенню конституційної реформи;

підвищенню рівня прозорості та підзвітності в діяльності ключових судових установ;

вдосконаленню професіоналізму та ефективності в діяльності судової системи України;

модернізації юридичної освіти;

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

запровадженню Законів «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової
влади».
Проект активно співпрацює з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України,
Верховним Судом України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою юстиції,
Вищим адміністративним судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, Вищим господарським судом України, Державною судовою адміністрацією
України, Конституційною комісією, Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції
України, Національною школою суддів України, Радою суддів України, неурядовими організаціями,
вищими навчальними закладами, засобами масової інформації та іншими організаціями.
СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ
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, етика та дисциплінарна відповідальність суддів
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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;

Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у впровадженні системи
оцінювання суддів в Україні з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів;

Експертна допомога партнерам 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 запозичення кращого 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 з повагою до гарантій
незалежності суддів.
Підвищення професіоналізму суддів та працівників апарату суду

Експертна підтримка Національної школи суддів України в її інституційному
становленні;

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

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

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

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

Підтримка органів суддівського самоврядування в їх інституційному становленні;

Експертна допомога Раді суддів України та Державній судовій адміністрації України у
розробці та практичному застосуванні системи показників для оцінки діяльності суду;

Підтримка процесу реалізації довгострокового стратегічного плану розвитку судової
системи;

Сприяння вдосконаленню судового адміністрування;

Сприяння в реалізації комунікаційної політики органами судової влади;

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.
Сприяння партнерам у втіленні на практиці Закону «Про очищення влади»

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

Зміцнення інституційної спроможності відповідальних за проведення люстрації установ
в процесі перевірки державних службовців та суддів, покращення процедур люстрації та
перевірки, вдосконалення формату функціонування Єдиного державного реєстру осіб, щодо
яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

Підвищення знань, удосконалення навичок та здібностей працівників відповідальних за
проведення люстрації установ/органів в процесі перевірки державних службовців та суддів, що
дозволить їм більш професійно та неупереджено здійснювати свою діяльність;
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Сприяння у підвищенні рівня поінформованості громадян про хід і стан процесу
очищення влади;

Залучення представників громадянського суспільства до моніторингу люстраційного
процесу з метою формування довіри громадськості до нього.
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.
Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає
економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID
надається у таких сферах, як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і
соціальний сектор. Додаткові відомості про програми USAID можна отримати у Відділі інформації
та зв’язків з громадськістю USAID за телефоном (044) 521-57-41, на Інтернет-сторінці
http://ukraine.usaid.gov або у соціальній мережі Facebook http://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
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Інформація про Благодійну організацію «Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги»
Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги - добровільне об’єднання громадських
організацій, які протягом багатьох років надають безоплатну правову допомогу незахищеним верствам
населення та громадянам України.
Основними напрямками діяльності нашої організації є правова допомога, правова освіта та вплив
на правове поле.
Ми започаткували надання безоплатної правової допомоги в найрізноманітніших формах
(особисте звернення, звернення через наш веб-сайт, звернення скайпом, електронною поштою,
телефоном тощо). Створили та підтримуємо 8 дистанційних центрів надання безоплатної правової
допомоги, до яких підключені понад 50 дистанційних пунктів отримання правової допомоги. Ідея
полягає в тому, щоб надати можливість отримати правову допомогу для мешканців найвіддаленіших
громад, використовуючи можливості відео зв'язку. Кілька разів на місяць наші юристи разом із
представниками державних органів в приміщенні обласних бібліотек скайпом надають допомогу
мешканцям населених пунктів, які можуть скористатися такою можливістю у їхніх місцевих
бібліотеках.
Також ми опікуємося покращенням судових сервісів, оскільки правова допомога без реальної
можливості захистити себе в судовому порядку, не має жодного сенсу.
Ми провели опитування рівня задоволеності відвідувачів роботою чотирьох судів у
Хмельницькій, Волинській, Чернігівській та Миколаївській областях, у співпраці з нашими
регіональними партнерами завершили опитування в 30 судах Чернігівської та Київської областей.
Ми реалізовуємо низку інформаційних кампаній. Із недавніх це проведення інформаційної
кампанії "Законна люстрація" в західних областях України. В рамках цієї ініціативи ми поширили низку
інформаційних статей, провели 50 публічних лекцій у 8 ВИШах, провели телепередачі з роз'яснення
цих питань доступною мовою для широких верств населення.
У фокусі нашої уваги також малі громади та їхні органи влади, які не мають можливості
самостійно оплатити правовий супровід власної діяльності. У нас працює гаряча лінія для ОМС, наші
юристи періодично здійснюють виїзди до цих громад, де аналізують проекти рішень місцевих рад,
надають консультації як представникам ОМС так і місцевим мешканцям.
Також підтримуємо роботу нашого порталу Правоонлайн http://pravoonline.org.ua/ на якому кожен
може отримати консультацію безкоштовно. В разі потреби ми здійснюємо представництво інтересів
через нашу мережу партнерських юридичних фірм, при цьому допомога надається Pro Bono.
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ПРОЕКТ «СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОАЛІЦІЯ З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

ВИКОНАННЯ СУДАМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ,
ЩО БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН
ЗА МЕТОДИКОЮ КАРТОК
ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗВІТУВАННЯ
БО «Всеукраїнська коаліція
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Тел./факс: +380382-72-01-95
E-mail: ucla.office@gmail.com
адреса для листування : провулок Пушкіна, 1,
м. Хмельницький, 29013

Проект USAID «Справедливе правосуддя»
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office@fair.org.ua						
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Суди Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей, Хмельницький, Шепетівський,
Славутський міськрайонні, Старокостянтинівський районний, Нетішинський міський суди
Хмельницької області, Рожищенський районний суд Волинської області, Апеляційний суд
Рівненської області, Дубенський міськрайонний, Острозький та Радивилівський районні
суди Рівненської області Броварський, Васильківський міськрайонні, Вишгородський
районний суди Київської області, Апеляційний суд Чернігівської області

