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ВСТУП 
 

 

Звіт містить результати дослідження громадського сприйняття роботи Апеляційного 

суду Хмельницької області, Господарського суду Хмельницької області, Хмельницького 

окружного адміністративного суду, Білогірського районного суду Хмельницької області, 

Віньковецького районного суду Хмельницької області, Волочиського районного суду 

Хмельницької області, Городоцького районного суду Хмельницької області, Деражнянського 

районного суду Хмельницької області, Дунаєвецького районного суду Хмельницької області, 

Ізяславського районного суду Хмельницької області, Кам'янець-Подільського міськрайонного 

суду Хмельницької області, Красилівського районного суду Хмельницької області, Летичівського 

районного суду Хмельницької області, Новоушицького районного суду Хмельницької області, 

Полонського районного суду Хмельницької області, Старосинявського районного суду 

Хмельницької області, Теофіпольського районного суду Хмельницької області, Чемеровецького 

районного суду Хмельницької області, Ярмолинецького районного суду Хмельницької області, яке 

було проведене громадською організацією «Подільська правозахисна фундація» з жовтня по 

грудень 2015 року на основі методології карток громадянського звітування (надалі  – «КГЗ»), 

що є інструментом зовнішньої оцінки якості роботи суду. 

 

Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань в 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 в 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, метою якого 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. 

Для отримання цілісного уявлення про стан справ у суді важливим стає використання 

методологій, які дозволяють визначати якість діяльності суду не лише на основі об'єктивної 
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інформації (наприклад, судової статистики) але й через показники суб’єктивних оцінок судового 

розгляду особами, що є його безпосередніми учасниками. Методика  карток громадського 

звітування є саме таким інструментом. Крім того, вона фактично є формою громадського 

контролю за якістю функціонування судової системи. Методика здійснення зовнішньої оцінки 

суду на основі карток громадянського звітування (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 березня 2016 року опитування було проведено у 313 судах 20 регіонів України. За 

методикою КГЗ оцінка роботи суду з точки зору користувача його послуг здійснюється за такими 

критеріями, як доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, повнота та 

ясність інформації, дотримання термінів судового розгляду, якість роботи працівників апарату 

суду, якість роботи судді. 

Рада суддів України 2 квітня 2015 року 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 громадянського звітування  

(http://court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh). 

В 2015 році Проект USAID «Справедливе правосуддя» підтримав ініціативи дванадцяти  

громадських організацій провести опитування громадян щодо їх задоволеності якістю 

функціонування судів з використанням методології КГЗ в усіх судах, розташованих в дванадцяти 

областях України (Івано-Франківська, Львівська, Черкаська, Чернівецька, Харківська, Сумська, 

Одеська, Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Херсонська, Тернопільська області).  

 

Методологія. Відповідно до методології карток громадянського звітування, якість роботи 

суду оцінюється з позиції його відвідувача. Досліджуючи думку відвідувача, ми виходили з того, 

що навіть якщо робота суду є ефективною за певними показниками, надана у суді послуга є 

бездоганною за своїм стандартом, якість процесу її надання залишиться низькою, доки 

відвідувач, як зовнішній оцінювач, є незадоволеним, а послуга не відповідає його потребам 

(очікуванням). Тому врахування думки відвідувачів є необхідною умовою отримання цілісного 

та несуперечливого уявлення про фактичні результати діяльності суду. 

 

У даному дослідженні при оцінюванні рівня якості роботи суду застосовувався 

комплексний підхід, суть якого полягала в розкладанні поняття «якість» на такі шість основних 

вимірів: 

 доступність суду; 

 зручність та комфортність перебування у суді;  

 повнота та ясність інформації; 

 дотримання термінів судового розгляду; 

 якість роботи працівників апарату суду; 

 якість роботи судді. 

 

Організація опитування. На підготовчому етапі було налагоджено зв’язки з 

представниками судів, проведено робочі зустрічі, результати яких дозволили здійснити 

адаптацію стандартного опитувальника до ситуації у вказаних судах. Перед проведенням 

опитування було організовано фокус-групову дискусію з представниками судів Хмельницької 

області у м. Хмельницький. Під час цього заходу було представлено методологію соціологічного 

опитування. Виконавці проекту акцентували увагу на нагальних проблемах роботи суду, 

практиках взаємодії між громадянами, які беруть участь у судових слуханнях та персоналом 

судів. Крім того, із представниками обраних для дослідження судів було узгоджено питання 

щодо визначення рівня довіри та недовіри громадян до судової системи України, з’ясування 

причин недовіри, а також виокремлення конкретних та ефективних способів підвищення довіри 
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українців до судової влади. Зауважимо, що питання стосувалися не конкретних судів, у яких 

проводилося опитування, а судової системи України в цілому. 

У жовтні-грудні 2015 року групою спеціально підготовлених інтерв’юерів-волонтерів 

опитано приблизно по 95 респондентів – відвідувачів Апеляційного суду Хмельницької області, 

Господарського суду Хмельницької області, Хмельницького окружного адміністративного суду, 

Білогірського районного суду Хмельницької області, Віньковецького районного суду 

Хмельницької області, Волочиського районного суду Хмельницької області, Городоцького 

районного суду Хмельницької області, Деражнянського районного суду Хмельницької області, 

Дунаєвецького районного суду Хмельницької області, Ізяславського районного суду Хмельницької 

області, Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, Красилівського 

районного суду Хмельницької області, Летичівського районного суду Хмельницької області, 

Новоушицького районного суду Хмельницької області, Полонського районного суду Хмельницької 

області, Старосинявського районного суду Хмельницької області, Теофіпольського районного 

суду Хмельницької області, Чемеровецького районного суду Хмельницької області, 

Ярмолинецького районного суду Хмельницької області. Опитування проводилось безпосередньо 

в приміщенні цих судів шляхом індивідуального особистого інтерв’ю за випадковою вибіркою. 

У результаті було зібрано 1756 анкет. Обробка даних здійснювалась машинним способом за 

допомогою комп'ютерних програм CSPro 4.1, SPSS, Microcoft Office Excel. У лютому 2016 року 

з метою обговорення попередніх результатів опитування було проведено фокус-групову 

дискусію у м. Хмельницький з представниками судів Хмельницької області, у яких проводилось 

дослідження. 

На основі результатів дослідження підготовлено цей аналітичний звіт.  
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РОЗДІЛ I 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Апеляційний суд Хмельницької області 

знаходиться за адресою: м.Хмельницький, 

вул.Майдан Незалежності, 1, 29000. Приміщення 

Апеляційного суду Хмельницької області 

розташоване в п’ятиповерховому будинку, 

загальною площею 3223,89 м2, та містить 8 залів 

судових засідань. У будівлі, окрім суду, 

розташовані такі установи: Господарський суд 

Хмельницької області; обласне управління праці і 

соціального захисту населення; обласне управління 

освіти; Центр адміністративно-господарського 

забезпечення закладів освіти. За штатним розписом 

суду працює 50 суддів та 122 працівників апарату суду. У 2015 році кількість справ та 

матеріалів, що перебували у провадженні суду, складала: 3696 справ та 3906 матеріалів, з яких: 

кримінальні справи (матеріали) – 839 (3889), цивільні справи (матеріали) – 2663 (17), справи про 

адміністративні правопорушення – 194.  

Апеляційний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-порталі 

«Судова влада України»: http://kma.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(41,0%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 30,5%, 18-25 років – 16,2%, 60 

років і старші – 12,3%. 

Стать. Серед 105 респондентів було опитано 42,9% жінок та 57,1% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 71,4%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

базовою вищою освітою – 19,1%, а з середньою та неповною середньою освітою – 9,5%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 55,9% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м.Хмельницький, 

проживають 73,3% опитаних, тоді як 26,7% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 61,0% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 21,9% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 6,7% опитаних вважають 

себе бідними, 4,8% – заможними громадянами, а 1,0% – вважають себе багатими. Відмовилися 

відповідати на це запитання – 1,6% осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 28,6%, 

6 процесів і більше – 44,8%. Усього 26,6% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 57,1% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 40,0% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу, усього 

2,9% опитаних були слухачами. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 85,7% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 14,3% – були учасниками кримінального процесу. 
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Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 17,1% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 54,3% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

28,6% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (46,5%) зазначили, що цілком обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 37,7% – загалом обізнані, 10,8% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 5,0% 

(рис.1.1).  

 
Рис. 1.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 29,5%, водночас 

27,6% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 18,1% 

опитаних, до оцінки «негативно» схильні 2,9% відвідувачів, а 21,9% відмовилися відповідати на 

запитання. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,0 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

56,2% респондентів відвідали Апеляційний суд Хмельницької області протягом 2010-

2015 років. На думку 30,4% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, тоді як 28,8% 

осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 25,4% відвідувачів вказали на значне 

покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які зазначили, що робота суду 

погіршилася, становить 2,0%. Для 13,4% опитаних було важко визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. Оцінки якості роботи Апеляційного суду Хмельницької області за основними 

вимірами 

Виміри якості 
Апеляційний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,10 4,49 

Зручність та комфортність 4,12 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,04 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,25 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,12 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,58 4,90 

 

5,0%

10,8%

37,7%

46,5%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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Таким чином, в Апеляційному суді Хмельницької області найкраще забезпечується 

сприйняття роботи судді та судові рішення. 

На думку 91,4% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 8,6% – стверджують протилежне. Також 94,6% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

93,4% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 93,4% відвідувачів суду. 

91,2% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 83,0% від усіх 

респондентів, справа яких була завершена. Лише 11,0% осіб планують оскаржувати рішення по 

справі. Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 66,2% усіх відвідувачів отримали 

повний текст рішення по справі в установленні строки, який був викладений легкою, доступною 

для розуміння мовою. Водночас 94,0% підтверджують обґрунтованість рішення, а 6,0% – 

заперечують наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,58 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується повнота та ясність інформації. 

Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 60,0% респондентів, при 

цьому 18,1% відвідувачів зазначили про незручність розташування інформаційних стендів. Не 

відповіли на це запитання 21,9% осіб. 

Переважну більшість громадян (85,8%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 76,1% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 43,8% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 82,5% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,04 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Доступність cуду 
94,2% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

4,9% опитаних. Відвідувачі суду (59,1%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 16,2% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 93,7% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 6,3% вказують на недостатність паркувальних місць. 

Позитивним моментом є те, що 98,1% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 13,3% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 39,0% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 28,6% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 19,0% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку.  

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 79,9% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 20,1% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  
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Більшу половину (81,9%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 3,8% – не влаштовує. 14,3% 

респондентів не відповіли на це запитання. 

Тільки 8,0% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 60,0% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 32,0% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,10 бали. 

 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 62,8% респондентів відповіли позитивно, а 37,2% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

15,3% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 88,7% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суду; 83,9% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,12 бали. 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (76,2%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 12,4% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 11,4% респондентів не відповіли на це запитання. 

95,0% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 5,0% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили такі риси.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,25 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 82,0% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 12,0% осіб. 

Більшість відвідувачів (97,3%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 2,7% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

45,0% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 17,4% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, для 7,9% – такі дії 

суду більш-менш обґрунтовані, а 6,7% вважають цілком необґрунтованими. 23,0% опитаних 

важко було відповісти на це запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,12 бали.  
 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Розмістити інформаційні стенди та забезпечити постійне оновлення інформації з 

приводу діяльності суду та списків справ, призначених до розгляду; 

 З метою надання особам з обмеженими можливостями доступу до суду вирішити 

питання про облаштування будівлі суду пандусом, встановити кнопку виклику при вході до 

будівлі суду. 
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РОЗДІЛ II 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Господарський суд Хмельницької області 

знаходиться за адресою: м.Хмельницький, 

майдан Незалежності, 1, 29000. Приміщення 

Господарського суду області розташоване на 4 

поверхах п’ятиповерхового будинку (на 1, 2, 3, 5 

поверхах). Загальна площа суду складає 1410,78 

м2 та містить 3 зали судових засідань.(на 2 та 3 

поверхах). У будівлі, окрім суду, розташовані 

такі установи: Апеляційний суд Хмельницької 

області, Центр адміністративно-господарського 

забезпечення закладів освіти, обласне управління 

праці і соціального захисту населення, обласне 

управління освіти. Приміщення суду передано в оренду на підставі договору №27 від 03.02.2014 

року. Орендодавцем приміщення є комунальний заклад «Центр організаційно-господарського 

забезпечення закладів освіти». За штатним розписом суду працює 22 судді та 85 працівників 

апарату суду. У 2015 році до суду надійшло 3226 справ. Крім того, залишок нерозглянутих справ 

і заяв у суді за 2014 рік склав 505 справ. Таким чином, всього перебувало на розгляді за цей період 

3731 справа. 

Господарський суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-порталі 

«Судова влада України»: http://km.arbitr.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(50,0%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 33,0%, 18-25 років – 9,6%, 60 

років і старші – 7,4%. 

Стать. Серед 94 респондентів було опитано 54,3% жінок та 45,7% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 92,5%, зазначили, що мають повну вищу освіту, 

ще 4,3% – базову вищу освіту, середня та неповна середня освіта була в 3,2% респондентів. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 73,6% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Хмельницькому, 

проживають 62,8% опитаних, тоді як 37,2% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. Більшість відвідувачів суду (73,4%) підкреслили, що мають середні 

статки, 11,7% опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 1,1% 

опитаних вважають себе бідними, 5,3% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на 

це запитання – 8,5% осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 25,5%, 

6 процесів і більше – 55,3%. Усього 19,1% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 51,1% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 47,9% опитаних, відзначили, що представляють у суді іншу особу, усього 

1,1% опитаних були слухачами. 
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Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 20,2% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 64,9% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

14,9% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (62,6%) зазначили, що цілком обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 29,7% – загалом обізнані, 7,7% – майже не обізнані. (рис. 2.1).  

 

 
Рис. 2.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 59,8%, водночас 28,7% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 9,2% 

опитаних, а 2,3% осіб оцінили «негативно». 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,5 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

Переважна більшість (55,3%) респондентів відвідали Господарський суд Хмельницької 

області протягом 2010-2015 років. На думку 48,4% опитаних, якість роботи суду залишилася 

без змін, тоді як 19,1% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 13,3% 

відвідувачів вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, 

які зазначили, що робота суду погіршилася, становить 1,9%. Для 17,3% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Оцінки якості роботи Господарсько суду Хмельницької області за основними 

вимірами 

Виміри якості 
Господарський суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,40 4,49 

Зручність та комфортність 4,55 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,60 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,70 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,52 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,78 4,90 

 

Таким чином, в Господарському суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

На думку 90,4% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 9,6% – стверджують протилежне. Усі відвідувачі визнають, що суддя проявляв 

по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

7,7%

29,7%

62,6%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний
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97,3% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи, а 2,7% заявляють про недостатню підготовку судді до розгляду справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 98,7% відвідувачів суду. 

98,7% відвідувачів підтверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду, 

у 1,3% опитаних заявляють про відсутність таких дій з боку судді. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 68,4% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 10,5% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 89,5% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення по справі в установленні строки. 82,4% опитаних стверджують, що текст рішення 

був викладений легкою, доступною для розуміння мовою, а 17,6% – рішення було незрозумілим, 

щонайменше для однієї із сторін. Водночас 82,4% підтверджують обґрунтованість рішення, а 

17,6% – заперечують наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,78 бали. 

 
Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
93,6% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

6,4% опитаних. Більшість опитаних (95,4%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 28,7% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 88,9% опитаних підтверджують факт 

зручності паркування автомобілів біля будівлі суду, а 11,1% вказують на недостатність 

паркувальних місць. 

Позитивним моментом є те, що 98,9% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 43,6% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 21,3% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. При цьому 8,5% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш 

доступна для людей з обмеженими можливостями, а 26,6% респондентів відмовилися або не 

мали можливості надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 94,6% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 5,4% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

98,8% опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що дозволяє вчасно 

та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 1,2% – не влаштовує.  

10,5% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги адвоката 

або юриста, 75,5% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову допомогу, 

тоді як 14,0% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,40 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання відповіло 95,7% респондентів з усього числа опитаних, з яких майже всі 

(91,1%) відповіли позитивно, а 8,9% осіб вказали на недостатність та незручність таких місць. 

18,1% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 96,8% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суду, а також 91,5% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,55 бали. 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 91,4% респондентів.  
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Майже всіх громадян (94,7%) влаштовує наявна в суді інформація щодо розміщення 

кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 89,0% респондентів повною мірою 

задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, справ, призначених 

до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових зборів, розмірів 

платежів та реквізитів.  

64,9% респондентів користувалися веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа 

яких 63,8% знайшли необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,60 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (89,4%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 4,2% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

91,2% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 3,0% осіб відзначили, що ставлення працівників 

апарату суду залежить від соціального статусу відвідувачів.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,70 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 93,9% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 12,6% осіб. 

96,2% опитаних відзначають, що вчасно отримували повістки та повідомлення про 

розгляд справи, тоді як 3,8% осіб заявляють про систематичну відсутність таких повідомлень.  

3,8% респондентів визнають цілковиту безпідставність затримки/перенесення розгляду 

справи, 6,3% відвідувачів вважають більш-менш обґрунтованими такі затримки, а для 71,3% – 

цілком все обґрунтовано. 18,8% відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,52 бали.  
 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Вчасно розпочинати судові засідання, ретельно планувати графік судових засідань та 

завчасно повідомляти (інформувати) сторони про можливі затримки; 

 Розглянути питання про збільшення зручних місць для очікування, оформлення 

документів (наприклад, забезпечити відвідувачів стільцями та столами для оформлення 

документів тощо). 
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РОЗДІЛ III 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

 

Хмельницький окружний 

адміністративний суд розташований в двох 

будівлях, що знаходяться за адресою: 

м.Хмельницький, вул. Козацька, 42, 

29009 (головний корпус) та 

м.Хмельницький, вул. Ватутіна, 5 

(другий корпус). У будівлі, окрім суду (за 

адресою: вул. Ватутіна, 5), розташовані такі 

установи: Хмельницька філія 

«Військторгсервіс», житлові квартири. 

Площа складає: за адресою вул. Козацька, 

42 (головний корпус) – 1953,3 м2, містить 7 

залів судових засідань; за адресою вул. 

Ватутіна, 5 (другий корпус) – 408,2 м2. За штатним розписом суду працює 20 суддів та 74 

працівників апарату суду. У 2015 році до суду надійшло 6919 справ. 

Хмельницький окружний адміністративний суд має свою сторінку на офіційному веб-

порталі: http://kmoas.gov.ua/ 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(53,2%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 32,1%, 18-25 років – 11,0%, 60 

років і старші – 3,7%. 

Стать. Серед 109 респондентів було опитано 52,3% жінок та 47,7% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 84,4%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

базовою вищою освітою – 11,0%, а з середньою та неповною середньою освітою – 3,7%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 68,0% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Хмельницький, 

проживають 64,2% опитаних, тоді як 35,8% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 56,0% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 28,4% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 6,4% опитаних вважають 

себе бідними, 2,8% – заможними громадянами, а 0,9% вважають себе багатими. Відмовилися 

відповідати на це запитання – 5,5% осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 19,3%, 

6 процесів і більше – 62,4%. Усього 18,3% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 56,0% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 44,0% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 15,6% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 63,3% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

21,1% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

 



17 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (52,3%) зазначили, що цілком обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 37,6% – загалом обізнані, 8,3% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 1,8% (рис.3.1).  

 
Рис. 3.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 48,6%, водночас 

36,6% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 11,8% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 3,0% відвідувачів. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,5 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

77,9% респондентів відвідали Хмельницький окружний адміністративний суд протягом 

2010-2015 років. На думку 27,1% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, тоді як 

35,3% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 18,9% відвідувачів вказали на 

значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які зазначили, що 

робота суду погіршилася, становить 3,5%. Для 15,2% опитаних було важко визначитися з 

відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Оцінки якості роботи Хмельницького окружного адміністративного суду за 

основними вимірами 

Виміри якості 

Хмельницький 

окружний 

адміністративний суд 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,00 4,49 

Зручність та комфортність 4,79 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,58 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,68 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,48 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,64 4,90 

 

Таким чином, в Хмельницькому окружному адміністративному суді найкраще 

забезпечується зручність та комфортність. 

На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання усі відповіли, з яких майже всі (95,4%) відповіли позитивно, а 4,6% осіб 

вказали на недостатність та незручність таких місць. 

1,8%

8,3%

37,6%

52,3%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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1,8% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 99,0% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 93,6% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,79 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
80,8% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

19,2% опитаних. Відвідувачі суду (40,4%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 16,5% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 77,5% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 22,5% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Позитивним моментом є те, що 97,2% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 25,7% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 24,7% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 39,5% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 10,1% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 92,0% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 8,0% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (94,0%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 6,0% – не влаштовує.  

Тільки 8,3% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 40,3% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 34,0% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними. 17,4% 

відвідувачів відмовилися відповідати на це запитання. 

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,00 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 96,3% респондентів.  

Переважну більшість громадян (78,9%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 87,1% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 65,1% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 93,1% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,58 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (82,6%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 4,6% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 12,8% відвідувачів відмовилися надавати 

відповідь на це запитання. 
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90,1% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 9,9% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,68 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 87,4% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 10,4% осіб. 

Більшість відвідувачів (95,3%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 4,7% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

51,3% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 25,6% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 7,0% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 2,3% вважають цілком необґрунтованими. 13,8% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,48 бали.  

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 86,4% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 13,6% – стверджують протилежне. Також 90,9% відвідувачів визнають, що 

суддя проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

88,6% опитаних осіб стверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 89,8% відвідувачів суду. 

90,8% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 64,7% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 23,7% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 73,3% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення по справі в установленні строки, який був обґрунтований та викладений легкою, 

доступною для розуміння мовою. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,64 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами; 

 З метою покращення умов роботи працівників суду вирішити питання про придбання 

додаткового комп’ютерного та офісного обладнання. 
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РОЗДІЛ IV 

БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Білогірський районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

смт. Білогір’я, вул. Шевченка, 42, 30200. 

Приміщення суду розташоване на першому 

поверсі будівлі, а на другому поверсі 

розташовані інші установи, зокрема, дитяча 

бібліотека, приватна нотаріальна контора 

Білогірського району, ПП Мандзюк. Загальна 

площа складає 451,6 м2, містить 2 зали судових 

засідань. За штатним розписом суду працює 3 

судді та 15 працівників апарату суду. У 2015 

році до суду надійшло 1329 справ, з яких: 

кримінальні провадження – 340, цивільні 

справи – 488, справи про адміністративне судочинство – 33, справи про адміністративні 

правопорушення – 468.  

Білогірський районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://bg.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(44,9%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 34,6%, 18-25 років – 12,8%, 60 

років і старші – 7,7%. 

Стать. Серед 78 респондентів було опитано 50,0% жінок та 50,0% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 51,2%, зазначили, що мають повну вищу освіту. 

Кількість відвідувачів з середньою та неповною середньою становить 24,4%, з базовою вищою 

освітою – 24,4%. Із загального числа респондентів з вищою освітою 22,5% мають вищу 

юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Білогір’я, 

проживають 64,1% опитаних, тоді як 35,9% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. Більшість відвідувачів суду (69,2%) підкреслили, що мають середні 

статки, 15,4% опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 9,0% 

опитаних вважають себе бідними, 1,3% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на 

це запитання – 5,1% осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 43,6%, 

6 процесів і більше – 16,7%. Водночас 39,7% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 85,9% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 9,0% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу, усього 

5,1% опитаних були слухачами. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 79,5% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 3,8 % – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 10,3%, 6,4% у справі про адміністративні правопорушення. 
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Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 25,6% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 47,5% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

26,9% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (36,5%) зазначили, що цілком обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 35,0% – загалом обізнані, 22,0% – майже не обізнані, 6,5% – зовсім не обізнані 

(рис.4.1).  

 
Рис. 4.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 64,7%, водночас 28,2% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 4,2% 

опитаних, а 2,9% осіб оцінили «негативно». 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,5 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

46,2% респондентів відвідали Білогірський районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 30,5% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 36,1% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 22,3% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Для 11,1% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1. Оцінки якості роботи Білогірського районного суду Хмельницької області за 

основними вимірами 

Виміри якості 

Білогірський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,48 4,49 

Зручність та комфортність 4,68 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,78 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,77 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,69 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,79 4,90 

 

6,5%

22,0%

35,0%

36,5%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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Таким чином, в Білогірському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

На думку 97,5% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 2,5% – стверджують протилежне. Також 91,3% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

95,9% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи, а 4,1% заявляють про недостатню підготовку судді до розгляду справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 94,8% відвідувачів суду. 

96,0% відвідувачів підтверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду, 

а 4,0% опитаних заявляють про відсутність таких дій з боку судді. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 70,0% від усіх 

опитаних. Лише 15,0% осіб планують оскаржувати рішення по справі. Сумлінність роботи суду 

підтверджується тим, що 50,0% усіх відвідувачів отримали повний текст рішення по справі в 

установленні строки, який був обгрунтований та викладений легкою, доступною для розуміння 

мовою. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,79 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
93,6% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

6,4% опитаних. Відвідувачі суду (33,3%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 46,2% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 87,2% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 12,8% вказують на недостатність паркувальних 

місць. Позитивним моментом є те, що 93,6% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 74,4% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 6,4% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 3,8% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 15,4% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 97,9% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 2,1% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (73,0%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 1,3% – не влаштовує. 25,7% 

відвідувачів відмовилися відповідати на це запитання. 

Тільки 8,4% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 46,8% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 44,8% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.  

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,48 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання відповіло 98,7% респондентів з усього числа опитаних, з яких майже всі 

(93,2%) відповіли позитивно, а 6,8% осіб вказали на недостатність та незручність таких місць. 

6,4% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 97,5% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суду; 96,2% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,68 бали. 
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Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 97,4% респондентів.  

Переважну більшість громадян (94,9%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 93,2% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 19,2% респондентів 

користувалися веб-сторінкою суду в Інтернеті, з загального числа яких усі знайшли необхідну 

інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,78 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (92,8%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 7,2% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

94,7% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 5,3% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили такі риси.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,77 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 98,2% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 2,7% осіб. 

Більшість відвідувачів (85,6%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, 14,4% опитаних не відповіли на це запитання. 

58,0% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 7,0% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 5,2% – такі дії 

суду більш-менш обґрунтовані. 29,8% опитаних важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,69 бали.  
 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 При можливості привести будівлю суду у належний стан, здійснивши ремонт; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами; 

 Привести у належний стан побутові приміщення суду (туалети) та забезпечити доступ 

для відвідувачів. 
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РОЗДІЛ V 

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Віньковецький районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

смт. Віньківці, вул. Л. Українки, 2, 32500. 

Приміщення Віньковецького районного суду 

Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 

350,1 м2, та містить 2 зали судових засідань. 

За штатним розписом суду працює 2 судді та 

15 працівників апарату суду. У 2015 році до 

суду надійшло 1039 справ, з яких: кримінальні 

провадження – 212, цивільні справи – 427, 

справи про адміністративні правопорушення – 

320, справи про адміністративне судочинство – 

80.  

Віньковецький районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://vn.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(37,3%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 34,9%, 18-25 років – 13,3%, 60 

років і старші – 14,5%. 

Стать. Серед 83 респондентів було опитано 49,4% жінок та 50,6% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 55,3%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середньою та неповною середньою освітою – 34,9%, а з базовою вищою освітою – 9,6%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 45,6% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Віньківці, 

проживають 68,7% опитаних, тоді як 31,3% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 49,4% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 20,5% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 24,1% опитаних вважають 

себе бідними, 3,6% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 2,4% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 32,5%, 

6 процесів і більше – 27,7%. Усього 39,8% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 75,9% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 24,1% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу, усього 

2,9% опитаних були слухачами. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 71,1% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 20,5% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 8,4%. 
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Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 24,1% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 60,2% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

15,7% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (41,4%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 36,5% – цілком обізнані, 17,1% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 5,0% (рис.5.1).  

 
Рис. 5.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 78,5%, водночас 19,0 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку, а до оцінки «негативно» схильні 2,5% 

відвідувачів. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,7 бали. 
 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

60,2% респондентів відвідали Віньковецький районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 46,0% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 24,0% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 20,0% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 2,0%. Для 8,0% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1. Оцінки якості роботи Віньковецького районного суду Хмельницької області 

за основними вимірами 

Виміри якості 

Віньковецький 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,40 4,49 

Зручність та комфортність 4,71 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,90 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,91 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,90 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,90 4,90 

 

5,0%

17,1%

41,4%

36,5%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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Таким чином, в Віньковецькому районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи працівників апарату. 

Переважна більшість респондентів (97,0%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 3,0% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

93,6% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 6,4% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили такі риси.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,91 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
96,4% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

3,6% опитаних. Відвідувачі суду (72,1%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 28,9% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 83,4% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 16,6% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Позитивним моментом є те, що 98,8% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 41,0% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 6,0% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 43,4% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 9,6% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 98,5% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 1,5% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (85,5%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 14,5% – не відповіли на це 

запитання.  

Тільки 7,0% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 46,0% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 47,0% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.  

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,40 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 97,5% респондентів відповіли позитивно, а 2,5% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

18,0% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 98,8% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 98,8% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,71 бали. 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 95,2% респондентів.  
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Майже всіх громадян (93,9%) влаштовує наявна в суді інформація щодо розміщення 

кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 87,9% респондентів повною мірою 

задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, справ, призначених 

до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових зборів, розмірів 

платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 34,9% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 96,7% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,90 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 91,7% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 1,5% осіб. 

Більшість відвідувачів (97,2%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи. 

75,5% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 1,5% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 1,5% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими. 21,5% опитаних важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,90 бали.  

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 97,2% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 2,8% – стверджують протилежне. Також 97,4% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

98,8% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 98,8% відвідувачів суду. 

97,4% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 85,0% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 10,0% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 75,0% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення в установленні строки. 70,0% – текст рішення викладений легкою, доступною для 

розуміння мовою. Водночас 70,0% підтверджують обґрунтованість рішення, а 30,0% – 

заперечують наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,90 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 При можливості привести будівлю суду у належний стан, здійснивши ремонт; 

 Привести у належний стан побутові приміщення суду; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами; 

 З метою надання особам з обмеженими можливостями доступу до суду вирішити 

питання про облаштування будівлі суду пандусом, встановити кнопку виклику при вході до 

будівлі суду. 
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РОЗДІЛ VI 

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Волочиський районний суд 

Хмельницької області розташований в двох 

будівлях, що знаходяться за адресою:  

м.Волочиськ, вул. Слави, 8, 31200 (перший 

корпус), та вул. Лисенка, 4 (другий корпус). 

У будівлі, окрім суду за адресою: вул. Слави, 8, 

розташовані такі установи: на 2 поверсі – 

прокуратура Волочиського району; за адресою: 

вул.Лисенка, 4, на третьому поверсі — 

управління державного казначейства у 

Волочиському районі та Волочиське районне 

управління юстиції з відділом державної 

виконавчої служби. Загальна площа складає: за 

адресою вул. Слави, 8 (перший корпус)  – 220,4 м2, містить 1 зал судових засідань; за адресою 

вул. Лисенка, 4 (другий корпус) – 917,3 м2, 

містить 3 зали судових засідань. За штатним 

розписом суду працює 5 суддів та 24 

працівників апарату суду. У 2015 році до 

суду надійшло 2366 справ, з яких: 

кримінальні провадження – 515, цивільні 

справи – 1102, справи про адміністративні 

правопорушення – 614, справи про 

адміністративне судочинство – 135. 

Волочиський районний суд 

Хмельницької області має свою сторінку на 

офіційному веб-порталі «Судова влада 

України»: http://vl.km.court.gov.ua/. 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(43,0%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 38,7%, 18-25 років – 11,8%, 60 

років і старші – 6,5%. 

Стать. Серед 93 респондентів було опитано 47,3% жінок та 52,7% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 63,4%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середньою та неповною середньою освітою – 21,5%, а з базовою вищою освітою – 15,1%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 25,4% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Волочиськ, 

проживають 65,6% опитаних, тоді як 34,4% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 76,2% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 14,0% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 6,5% опитаних вважають 

себе бідними, 1,1% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 2,2% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 33,3%, 
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6 процесів і більше – 22,6%. Усього 44,1% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 82,8% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 17,2% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 90,3% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 7,5% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 1,1%, справи про адміністративні правопорушення – 1,1%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 20,4% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 39,8% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

39,8% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (44,1%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 33,3% – цілком обізнані, 18,3% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 4,3% (рис.6.1).  

 
Рис. 6.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 52,4%, водночас 40,4% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 6,0% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 1,2% відвідувачів. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,4 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

69,0% респондентів відвідали Волочиський районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 29,3% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 26,2% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 38,6% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Для 5,9% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1. Оцінки якості роботи Волочиського районного суду Хмельницької області за 

основними вимірами 

Виміри якості 

Волочиський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,30 4,49 

Зручність та комфортність 4,54 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,48 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,73 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,84 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,74 4,90 

4,3%

18,3%

44,1%

33,3%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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Таким чином, у Волочиському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується дотримання термінів судового розгляду. 

Варто зауважити, що усі респонденти стверджують про вчасність (відповідно до графіку) 

початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд враховував побажання 

усіх респондентів. 

Усі відвідувачі суду відзначають, що вчасно отримували повістки та повідомлення про 

розгляд справи. 

55,2% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 9,0% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки. 35,8% опитаних 

важко було відповісти на це запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,84 бали.  

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
95,7% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

4,3% опитаних. Відвідувачі суду (66,7%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом.  

Позитивним моментом є те, що 96,8% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 36,6% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 16,2% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 40,9% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 6,3% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 96,0% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 4,0% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (72,0%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 3,2% – не влаштовує. 24,8% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 4,5% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 65,4% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 30,1% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.  

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,30 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 87,1% респондентів відповіли позитивно, а 12,9% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

8,6% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 94,6% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суду; 95,7% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,54 бали. 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 73,2% респондентів.  

Переважну більшість громадян (81,7%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 78,5% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 
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справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 28,0% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 92,0% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,48 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (98,8%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 1,2% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

95,3% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 4,7% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,73 бали. 

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 98,1% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 1,9% – стверджують протилежне. Також 92,7% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

91,1% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 89,3% відвідувачів суду. 

89,3% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 78,8% від усіх 

опитаних, справа яких була завершена. Лише 5,4% осіб планують оскаржувати рішення по 

справі. Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 84,2% усіх відвідувачів отримали 

повний текст рішення по справі в установленні строки, який був викладений легкою, доступною 

для розуміння мовою та був обгрунтований. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,74 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Розглянути питання про збільшення кількості зручних місць для очікування, 

оформлення документів (наприклад, забезпечити відвідувачів стільцями та столами для 

оформлення документів тощо); 

 Розробити та встановити в приміщеннях суду розпізнавальні написи місцезнаходження 

побутових приміщень та забезпечити належний допуск до них. 
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РОЗДІЛ VII 

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Городоцький районний суд 

Хмельницької області знаходиться за 

адресою: м. Городок, вул. Шевченка, 48, 

32000. Приміщення Городоцького районного 

суду Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 

455,2 м2, та містить 3 зали судових засідань. 

За штатним розписом суду працює 4 судді та 

17 працівників апарату суду. У 2015 році до 

суду надійшло 1616 справ. 

Городоцький районний суд 

Хмельницької області має свою сторінку на 

офіційному веб-порталі «Судова влада 

України»: http://gd.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(47,8%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 30,0%, 60 років і старші – 13,3%, 

18-25 років – 8,9%. 

Стать. Серед 90 респондентів було опитано 52,2% жінок та 47,8% чоловіків. 

Освіта. Рівно половина з усіх респондентів, а саме 50,0%, зазначили, що мають середню 

та неповну середню освіту, з повною вищою освітою – 19,1%, а з базовою вищою освітою – 

18,9%. Із загального числа респондентів з вищою освітою 57,1% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Городок, 

проживають 45,6% опитаних, тоді як 54,4% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 53,3% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 29,0% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 13,3% опитаних вважають 

себе бідними, 2,2% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 2,2% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 38,9%, 

6 процесів і більше – 20,0%. Усього 41,1% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 80,0% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 20,0% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 78,9% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 11,1% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 7,8%, справи про адміністративні правопорушення – 2,2%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 11,1% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 61,1% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

27,8% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (34,7%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 30,3% – майже не обізнані, 26,0% – цілком обізнані, зовсім не обізнані – 9,0% (рис.7.1).  

 
Рис. 7.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 52,0%, водночас 

26,0% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 16,5% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 5,5% відвідувачів. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 3,9 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

61,0% респондентів відвідали Городоцький районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 38,2% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 21,8% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 3,6% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 5,4%. Для 31,0% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1. Оцінки якості роботи Городоцького районного суду Хмельницької області за 

основними вимірами 

Виміри якості 

Городоцький 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,10 4,49 

Зручність та комфортність 4,62 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,58 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,60 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,54 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,63 4,90 

 

Таким чином, в Городоцькому районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

9,0%

30,3%

34,7%

26,0%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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На думку 87,9% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 12,1% – стверджують протилежне. Також 89,5% відвідувачів визнають, що 

суддя проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

86,4% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 86,5% відвідувачів суду. 

89,5% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 70,2% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 19,8% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 60,3% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення, 83,6% отримали рішення по справі в установленні строки, 82,0% – текст рішення 

викладений легкою, доступною для розуміння мовою. Водночас 98,5% підтверджують 

обґрунтованість рішення, а 1,5% – заперечують наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,63 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
98,9% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

1,1% опитаних. Відвідувачі суду (65,5%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 14,4% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 30,5% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 69,5% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Позитивним моментом є те, що ніхто з опитаних не зазнавав перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 40,0% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 17,7% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 34,4% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 7,9% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 96,7% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 3,3% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (75,6%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 6,6% не влаштовує. 17,8% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 5,7% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 46,4% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 47,9% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.  

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,10 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 91,6% респондентів відповіли позитивно, а 8,4% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

13,3% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 97,7% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суду, при цьому 92,2% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,62 бали. 
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Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 83,3% респондентів.  

Переважну більшість громадян (84,5%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 78,6% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 23,3% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 90,0% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,58 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (78,9%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 11,1% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 10,0% відвідувачів відмовилися надавати 

відповідь на це запитання. 

87,4% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм. Проте, близько 12,6% осіб відзначили, що працівники апарату 

суду не виявили доброзичливість, повагу та бажання допомогти.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,60 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 77,2% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 6,1% осіб. 

Більшість відвідувачів (92,2%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 7,8% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

63,3% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 12,3% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 4,6% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 9,2% вважають цілком необґрунтованими. 10,6% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,54 бали.  

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Обладнати додаткові місця для паркування автомобілів відвідувачів біля будівлі суду; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами. 
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РОЗДІЛ VIII 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Деражнянський районний суд 

Хмельницької області знаходиться за 

адресою: м. Деражня, вул. Миру, 43, 

32200. Приміщення Деражнянського 

районного суду Хмельницької області 

розташоване в двоповерховому будинку, 

загальною площею 266,5 м2, та містить 2 

зали судових засідань. У будівлі, окрім 

суду, розташоване ПАТ «Державний 

ощадний банк України». За штатним 

розписом суду працює 3 судді та 14 

працівників апарату суду. У 2015 році до 

суду надійшло 1528 справ, з яких: 

кримінальні провадження – 257, цивільні справи – 672, справи про адміністративні 

правопорушення – 490, справи про адміністративне судочинство – 109. 

Деражнянський районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному 

веб-порталі «Судова влада України»: http://dg.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 25-39 років 

(45,6%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 33,3%, 60 років і старші – 14,4%, 

18-25 років – 6,7%. 

Стать. Серед 90 респондентів було опитано 50,0% жінок та 50,0% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 50,0%, зазначили, що мають середню та неповну 

середню освіту, з повною вищою освітою – 37,8%, а з базовою вищою освітою – 12,2%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 52,9% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Деражня, 

проживають 50,0% опитаних, тоді як 50,0% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 47,8% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 31,1% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 11,1% опитаних вважають 

себе бідними, 5,6% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 4,4% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 42,2%, 

6 процесів і більше – 22,2%. Усього 35,6% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 73,3% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 26,7% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 70,0% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 25,6% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 2,2%, справи про адміністративні правопорушення – 2,2%. 
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Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 6,7% опитаних відвідувачів вказали, що розгляд 

справи вже завершено, у 58,9% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 34,4% 

опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (46,0%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 20,2% – цілком обізнані, 27,0% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 6,8% (рис.8.1).  

 
Рис. 8.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 50,7%, водночас 

38,7% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 8,3% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 2,3% відвідувачів. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,3 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

52,3% респондентів відвідали Деражнянський районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 49,0% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 17,0% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 4,2% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 12,8%. Для 17,0% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 8.1. 

 

Таблиця 8.1. Оцінки якості роботи Деражнянського районного суду Хмельницької області 

за основними вимірами 

Виміри якості 

Деражнянський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,10 4,49 

Зручність та комфортність 4,35 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,66 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,75 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,36 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,78 4,90 

 

6,8%

27,0%

46,0%

20,2%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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Таким чином, в Деражнянському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

На думку 93,0% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 7,0% – стверджують протилежне. Також 92,8% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

92,8% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 92,8% відвідувачів суду. 

89,5% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 66,6% від усіх, 

справа яких була завершена. Ніхто не планує оскаржувати рішення суду. Сумлінність роботи 

суду підтверджується тим, що 84,8% усіх відвідувачів отримали повний текст рішення по справі 

в установленні строки, який був обґрунтований та викладений легкою, доступною для розуміння 

мовою. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,78 бали. 

 
Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
95,5% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

4,5% опитаних. Відвідувачі суду (45,6%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 13,3% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 92,5% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 7,5% вказують на недостатність паркувальних місць. 

Позитивним моментом є те, що 97,8% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 26,7% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 46,7% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 15,6% опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для людей з 

обмеженими можливостями, а 11,0% респондентів відмовилися або не мали можливості надати 

оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 92,0% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 8,0% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (82,3%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 3,3% – не влаштовує. 14,4% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 7,3% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 43,6% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 48,1% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,10 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 83,3% респондентів відповіли позитивно, а 16,7% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

17,7% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 93,3% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 80,0% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,35 бали. 
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Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 80,0% респондентів.  

Переважну більшість громадян (86,7%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 79,8% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 18,9% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 93,6% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,66 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (85,6%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 3,3% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 11,1% відвідувачів відмовилися надавати 

відповідь на це запитання. 

93,7% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 6,3% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,75 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 70,9% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 22,0% осіб. 

Майже всіх (95,0%) опитаних відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 5,0% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

64,1% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 11,8% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 3,3% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 5,0% вважають цілком необґрунтованими. 15,8% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,36 бали.  

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Звернутися до органів місцевого самоврядування з клопотанням про встановлення 

дорожніх знаків з назвою суду та його адресою на під’їздах до міста або на ключових поворотах, 

які дали б можливість дістатись до приміщення суду власним транспортом; 

 Привести у належний стан побутові приміщення суду (туалети) та забезпечити доступ 

для відвідувачів; 

 З метою надання особам з обмеженими можливостями доступу до суду вирішити 

питання про облаштування будівлі суду пандусом, встановити кнопку виклику при вході до 

будівлі суду. 
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РОЗДІЛ IX 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дунаєвецький районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

м.Дунаївці, вул. Красінських, 4, 32400. 

Приміщення Дунаєвецького районного суду 

Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 

528,6 м2, та містить 2 зали судових засідань. За 

штатним розписом суду працює 4 судді та 22 

працівників апарату суду. У 2015 році до суду 

надійшло 1972 справи, з яких: кримінальні 

провадження – 389, цивільні справи – 982, справи 

про адміністративне судочинство – 70, справи 

про адміністративні правопорушення – 531.  

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://dv.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(46,2%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 24,5%, 60 років і старші – 17,0%, 

18-25 років – 12,3%. 

Стать. Серед 106 респондентів було опитано 48,1% жінок та 51,9% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 48,1%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середню та неповну середню освіту – 36,7%, а з базовою вищою освітою – 15,2%. Із загального 

числа респондентів з вищою освітою 43,9% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Дунаївці, 

проживають 47,2% опитаних, тоді як 52,8% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 56,6% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 28,4% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 4,7% опитаних вважають 

себе бідними, 0,9% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 9,4% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 30,2%, 

6 процесів і більше – 20,8%. Усього 49,0% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 79,2% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 20,8% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 70,7% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 27,4% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 1,9%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 14,2% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 37,7% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

48,1% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 



41 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (45,5%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 33,3% – цілком обізнані, 18,2% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 3,0% (рис.9.1).  

 
Рис. 9.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 44,0%, водночас 

31,0% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 25,0% 

опитаних. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,1 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

46,2% респондентів відвідали Дунаєвецький районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 42,8% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 16,2% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 4,2% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 6,1%. Для 30,7% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1. Оцінки якості роботи Дунаєвецького районного суду Хмельницької області 

за основними вимірами 

Виміри якості 

Дунаєвецький 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 3,96 4,49 

Зручність та комфортність 4,38 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,20 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,72 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,52 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,71 4,90 

 

Таким чином, в Дунаєвецькому районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи працівників апарату. 

Переважна більшість респондентів (67,9%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 3,8% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

3,0%

18,2%

45,5%

33,3%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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ставлення до справи працівників апарату суду. 28,3% відвідувачів відмовилися надавати 

відповідь на це запитання. 

87,5% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 12,5% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,72 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
84,9% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

15,1% опитаних. Відвідувачі суду (46,2%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 3,8% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 50,0% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 50,0% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Позитивним моментом є те, що 99,1% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 37,7% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 29,3% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 22,7% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 10,3% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 88,7% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 11,3% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (61,3%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 4,7% – не влаштовує. 34,0% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 9,4% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 43,2% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 37,4% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними. 10,0% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Загальна оцінка доступності до суду складає – 3,96 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 90,4% респондентів відповіли позитивно, а 9,6% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

17,0% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 95,3% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 66,1% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,38 бали. 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 82,1% респондентів.  

Переважну більшість громадян (60,4%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 61,3% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 
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справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 13,2% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 78,0% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,20 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 63,7% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 41,8% осіб. 

Майже усі відвідувачі (92,5%) зазначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 7,5% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

58,3% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 3,6% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 14,5% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 3,7% вважають цілком необґрунтованими. 19,9% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,52 бали.  

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 80,1% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 19,9% – стверджують протилежне. Також 92,8% відвідувачів визнають, що 

суддя проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

96,5% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 96,5% відвідувачів суду. 

91,1% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 86,5% від усіх, 

справа яких була завершена. Ніхто не планує оскаржувати рішення суду. Сумлінність роботи 

суду підтверджується тим, що 86,5% усіх відвідувачів отримали повний текст рішення по справі 

в установленні строки. 79,5% – текст рішення був обґрунтований та викладений легкою, 

доступною для розуміння мовою. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,71 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Розробити та встановити в приміщеннях суду розпізнавальні написи залів судових 

засідань та побутових приміщень; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами. 
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РОЗДІЛ X 

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ізяславський районний суд 

Хмельницької області знаходиться за 

адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 3, 

30300. Приміщення Ізяславського районного 

суду Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 

404,1 м2, та містить 3 зали судових засідань. 

За штатним розписом суду працює 6 суддів та 

24 працівників апарату суду. У 2015 році до 

суду надійшло 2214 справ, з яких: 

кримінальні провадження – 804 цивільні 

справи – 892, справи про адміністративні 

правопорушення – 469, справи про 

адміністративне судочинство – 49. 

Ізяславський районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://iz.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(34,1%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 26,1%, 60 років і старші – 22,7%, 

18-25 років – 17,0%. 

Стать. Серед 88 респондентів було опитано 47,7% жінок та 52,3% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 36,3%, зазначили, що мають середню та неповну 

середню освіту, з повною вищою освітою – 33,0%, а з базовою вищою освітою – 30,7%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 48,3% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Ізяславі, 

проживають 52,3% опитаних, тоді як 47,7% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 47,7% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 34,1% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 6,8% опитаних вважають 

себе бідними, 5,7% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 5,7% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 31,8%, 

6 процесів і більше – 31,8%. Усього 36,4% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 78,4% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 21,6% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 78,4% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 12,5% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 6,8%, справи про адміністративні правопорушення – 2,3%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 12,5% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 45,5% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

42,0% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (54,3%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 30,4% – цілком обізнані, 13,0% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 2,3% 

(рис.10.1).  

 
Рис. 10.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 46,1%, водночас 

39,5% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 14,4% 

опитаних. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,3 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

47,7% респондентів відвідали Ізяславський районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 45,4% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 14,3% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 7,0% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 7,0%. Для 26,3% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 10.1. 

 

Таблиця 10.1. Оцінки якості роботи Ізяславського районного суду Хмельницької області 

за основними вимірами 

Виміри якості 

Ізяславський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,10 4,49 

Зручність та комфортність 3,95 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,42 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,44 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,17 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,61 4,90 

 

Таким чином, в Ізяславському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

2,3%

13,0%

54,3%

30,4%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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На думку 95,7% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 4,3% – стверджують протилежне. Також 86,5% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

92,4% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 88,5% відвідувачів суду. 

90,4% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 81,6% від усіх, 

справа яких була завершена. Ніхто не планує оскаржувати рішення суду. Сумлінність роботи 

суду підтверджується тим, що 91,2% усіх відвідувачів отримали повний текст рішення по справі 

в установленні строки. 89,4% – текст рішення викладений легкою, доступною для розуміння 

мовою. Водночас 89,4% підтверджують обґрунтованість рішення, а 10,6% – заперечують 

наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,61 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується зручність та комфортність. 

На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 62,5% респодентів відповіли позитивно, а 37,5% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

20,5% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 59,1% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суду; 63,6% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 3,95 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Доступність cуду 
87,5% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

12,5% опитаних. Відвідувачі суду (45,5%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 6,8% респондентів, користуючись власним автомобілем, вказали, що 

їх влаштовує розташування паркувальних місць для автомобілів. 

Позитивним моментом є те, що 96,7% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 22,7% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 2,2% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 18,2% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 31,9% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 86,0% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 14,0% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (69,3%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 8,0% – не влаштовує. 22,7% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 4,8% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 45,8% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 9,4% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,10 бали. 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 79,5% респондентів.  
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Переважну більшість громадян (84,1%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 77,0% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 18,2% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 93,8% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,42 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (88,1%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 11,9% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

84,7% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 15,3% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,44 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 66,8% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 21,6% осіб. 

Більшість відвідувачів (81,8%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 18,2% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

47,2% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 15,7% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 9,8% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 7,8% вважають цілком необґрунтованими. 19,5% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,17 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Розглянути питання про збільшення кількості зручних місць для очікування, 

оформлення документів (наприклад, забезпечити відвідувачів стільцями та столами для 

оформлення документів тощо); 

 При можливості привести будівлю суду у належний стан, здійснивши ремонт. 

 

 

 

  



48 

 
 

РОЗДІЛ XI 

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

м.Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 29 

(головний корпус) та за адресою вул. Драй 

Хмари, 7 (другий корпус). Площа суду складає: за 

адресою вул. Шевченка, 29 (головний корпус) – 

345,5 м2, містить 1 зал судових засідань для 

розгляду кримінальних справ; за адресою вул. Драй 

Хмари, 7 (другий корпус) – 363,5 м2, містить 2 зали 

судових засідань для розгляду кримінальних справ 

та для розгляду цивільних справ. За штатним 

розписом суду працює 16 суддів та 68 працівників 

апарату суду. Загальна кількість справ за 2015 рік 

становить – 6318 справ, з яких: кримінальні 

провадження – 431, цивільні справи – 3849, справи 

про адміністративні правопорушення – 1767, 

адміністративні справи – 271.  

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд 

Хмельницької області має свою сторінку на 

офіційному веб-порталі «Судова влада України»: 

http://kpm.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(39,2%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 35,1%, 18-25 років – 15,5%, 60 

років і старші – 10,2%. 

Стать. Серед 97 респондентів було опитано 44,3% жінок та 55,7% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 49,5%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середньою та неповною середньою освітою – 34,0%, з базовою вищою освітою – 16,5%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 50,0% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Кам'янець-

Подільський, проживають 75,3% опитаних, тоді як 24,7% респондентів приїхали до суду з інших 

населених пунктів. 

Майновий статус. Більшість відвідувачів суду (61,9%) підкреслили, що мають середні 

статки, 14,4% опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 12,4% 

опитаних вважають себе бідними, 1,0% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на 

це запитання – 10,3% осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 32,0%, 

6 процесів і більше – 34,0%. Водночас 34,0% опитаних відзначили, що вперше беруть участь у 

судовому процесі. 
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Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 75,3% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 16,5% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу, усього 

8,2% опитаних були слухачами. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 62,9% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 29,9% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 5,2%, справи про адміністративні правопорушення – 2,1%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 10,3% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 59,8% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

29,9% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 

 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

Більшість респондентів (41,5%) зазначили, що цілком обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 37,2% – загалом обізнані, 14,8% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 6,5% 

(рис.11.1).  

 
Рис. 11.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 36,1%, водночас 29,9% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 19,6% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 3,1% відвідувачів, а 11,3% відмовилися надавати 

відповідь на це запитання. 

 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,1 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

 

58,7% відвідали Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 45,6% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 29,8% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 14,0% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 1,7%. Для 8,9% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

  

6,5%

14,8%

37,2%

41,5%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 11.1. 

 

Таблиця 11.1. Оцінки якості роботи Кам’янець-Подільського міськрайонного суду 

Хмельницької області за основними вимірами 

Виміри якості 

Кам’янець-

Подільський 

міськрайонний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 3,97 4,49 

Зручність та комфортність 3,90 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,66 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,65 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,40 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,65 4,90 

 

Таким чином, в Кам’янець-Подільському міськрайонному суді Хмельницької 

області найкраще забезпечується повнота та ясність інформації. 

 

Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 87,7% респондентів.  

Переважну більшість громадян (82,5%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 75,8% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 38,1% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 91,9% знайшли 

необхідну інформацію. 

 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,66 бали. 
 

Найгірше в суді забезпечується зручність та комфортність. 
 

На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 62,5% респодентів відповіли позитивно, а 37,5% осіб вказали на 

недостатність та незручність таких місць. 

15,5% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 79,4% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 72,2% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

 

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 3,90 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

 

Доступність cуду 

 

89,6% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

10,4% опитаних. Відвідувачі суду (48,4%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом, 9,3% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 
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користуються власним транспортом. З числа водіїв – 55,9% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 44,1% вказують на недостатність паркувальних 

місць.  

Позитивним моментом є те, що 99,0% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 26,8% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 46,4% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 20,6% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 6,2% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 95,4% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 4,6% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (86,6%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 2,0% – не влаштовує. 11,4% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 2,3% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 64,8% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 32,9% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

 

Загальна оцінка доступності до суду складає – 3,97 бали. 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
 

Переважна більшість респондентів (97,8%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 2,2% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

85,9% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 14,1% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис. 

 

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,65 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
 

Варто зауважити, що 54,5% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 20,5% осіб. 

Більшість відвідувачів (92,2%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 7,8% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

70,7% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 5,8% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 3,0% – такі дії 

суду більш-менш обґрунтовані, а 2,8% вважають цілком необґрунтованими. 17,7% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,40 бали.  
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Сприйняття роботи судді та судові рішення 

 

На думку 79,5% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 10,3% – стверджують протилежне. 10,2% відвідувачів відмовилися надавати 

відповідь на це запитання. Також 82,5% відвідувачів визнають, що суддя проявляв по 

відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

84,0% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 86,9% відвідувачів суду. 

86,9% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 79,6% від усіх, 

справа яких була завершена. Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 69,9% усіх 

відвідувачів отримали повний текст рішення по справі в установленні строки, який був 

обґрунтований та викладений легкою, доступною для розуміння мовою. 

 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,65 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Вирішити питання про подальше фінансування будівництва приміщення суду з метою 

забезпечення належних умов здійснення правосуддя; 

 Розглянути питання про збільшення кількості зручних місць для очікування, 

оформлення документів (наприклад, забезпечити відвідувачів стільцями та столами для 

оформлення документів тощо); 

 З метою надання особам з обмеженими можливостями доступу до суду вирішити 

питання про облаштування будівлі суду пандусом, встановити кнопку виклику при вході до 

будівлі суду. 
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РОЗДІЛ XII 

КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Красилівський районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, 31000. 

Приміщення суду розташоване у 

двоповерховому будинку, загальною площею 

403,6 м2, та містить 4 зали судових засідань. За 

штатним розписом суду працює 4 судді та 19 

працівників апарату суду. У 2015 році до суду 

надійшло 2396 справ.  

Красилівський районний суд 

Хмельницької області має свою сторінку на 

офіційному веб-порталі «Судова влада України»: 

http://kr.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(40,4%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 34,9%, 18-25 років – 12,8%, 60 

років і старші – 11,9%. 

Стать. Серед 109 респондентів було опитано 49,5% жінок та 50,5% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 42,2%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середньою та неповною середньою освітою – 36,6%, з базовою вищою освітою – 20,2%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 54,3% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Красилові, 

проживають 69,7% опитаних, тоді як 30,3% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. Більшість відвідувачів суду (58,7%) підкреслили, що мають середні 

статки, 24,8% опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 5,5% 

опитаних вважають себе бідними, 2,8% – заможними громадянами, а 0,9% – вважають себе 

багатими. Відмовилися відповідати на це запитання 7,3% осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 26,6%, 

6 процесів і більше – 26,6%. Водночас 46,8% опитаних відзначили, що вперше беруть участь у 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 77,1% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 20,2% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу, усього 

2,8% опитаних були слухачами. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 78,0% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 17,4% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 0,9%, а 3,7% – у справі про адміністративні правопорушення. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 9,2% опитаних відвідувачів вказали, що розгляд 

справи вже завершено, у 53,2% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 37,6% 

опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (47,2%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 32,0% – цілком обізнані, 20,8% – майже не обізнані (рис.12.1).  

 
Рис. 12.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 35,8%, водночас 18,3% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 11,9% 

опитаних, а 0,9% осіб оцінили «негативно». Відмовилися відповідати на це запитання 33,0%. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,3 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

Майже половина (49,6%) респондентів відвідали Красилівський районний суд 

Хмельницької області протягом 2010-2015 років. На думку 33,3% опитаних, якість роботи суду 

залишилася без змін, тоді як 20,4% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 

16,8% відвідувачів вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість 

респондентів, які зазначили, що робота суду погіршилася, становить 1,8%. Для 27,7% опитаних 

було важко визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 12.1. 

 

Таблиця12.1. Оцінки якості роботи Красилівського районного суду Хмельницької області 

за основними вимірами 

Виміри якості 

Красилівський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,49 4,49 

Зручність та комфортність 4,70 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,87 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,74 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,66 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,89 4,90 

 

Таким чином, в Красилівському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

На думку усіх опитаних для судді було характерним виявлення неупередженості та 

незалежності. Також 95,3% відвідувачів визнають, що суддя проявляв по відношенню до них 

коректність, доброзичливість та ввічливість. 

20,8%

47,2%

32,0%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний
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92,4% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 95,4% відвідувачів суду. 

95,4% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

9,2% респондентів вказують, що отримали рішення по справі, із загального числа яких 

90% – рішення було на їх користь, та вони отримали повний текст рішення по справі в 

установленні строки. Усі опитані без виключення зазначили, що текст рішення був 

обґрунтований та викладений легкою та доступною для розуміння мовою. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,89 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
Усі респонденти легко знайшли будівлю суду. При цьому 61,5% відвідувачів суду 

зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися громадським транспортом. 22,9% 

респондентів, користуючись власним автомобілем, вказали, що їх влаштовує розташування 

паркувальних місць для автомобілвів. 

Позитивним моментом є те, що 99,1% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 50,5% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 12,8% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 12,8% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 23,9% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Усі громадяни, які телефонували до суду, отримували необхідну інформацію в повному 

обсязі. 

Більшу половину (69,8%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 30,2% – не відповіли на 

запитання.  

Тільки 19,0% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 57,0% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 24,0% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.  

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,49 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання відповіло 97,3% респондентів з усього числа опитаних, з яких майже всі 

(93,6%) відповіли позитивно, а 3,7% осіб вказали на недостатність та незручність таких місць. 

1,8% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що усі респонденти позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суду та задоволені якістю освітлення.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,70 бали. 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє усіх респондентів.  

Майже усіх громадян (91,8%) влаштовує наявна в суді інформація щодо розміщення 

кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 83,9% респондентів повною мірою 

задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, справ, призначених 

до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових зборів, розмірів 

платежів та реквізитів.  
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Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 25,7% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 24,0% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,87 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (80,8%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 1,8% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 17,4% відвідувачів відмовилися надавати 

відповідь на це запитання. 

91,3% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте 8,7% осіб відзначили, що працівники апарату суду не 

виявили тких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,74 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 86,7% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 14,7% осіб. 

Більшість відвідувачів (95,5%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, 4,5% опитаних не відповіли на це запитання. 

51,4% респондентів вказують на цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень 

розгляду справи, 7,4% відвідувачів вважають майже обґрунтованими такі затримки, а для 2,9% 

– такі дії суду більш-менш обґрунтовані. 38,3% опитаних не змогли відповісти на це запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,66 бали.  
 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Вчасно розпочинати судові засідання, ретельно планувати графік судових засідань та 

завчасно повідомляти (інформувати) сторони про можливі затримки; 

 Дотримуватися розумних строків розгляду справ; 

 З метою надання особам з обмеженими можливостями доступу до суду вирішити 

питання про облаштування будівлі суду пандусом, встановити кнопку виклику при вході до 

будівлі суду. 
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РОЗДІЛ XIII 

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Летичівський районний суд 

Хмельницької області знаходиться за 

адресою: смт. Летичів, пров. Шкільний, 4А, 

31500. Приміщення Летичівського районного 

суду Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 

1425,5 м2, та містить 3 зали судових засідань. 

За штатним розписом суду працює 3 судді та 

15 працівників апарату суду. У 2015 році до 

суду надійшло 1471 справ, з яких: 

кримінальні провадження – 404 цивільні 

справи – 506, справи про адміністративні 

правопорушення – 494, справи про 

адміністративне судочинство – 67. 

Летичівський районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://lt.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(47,6%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 25,0%, 18-25 років – 17,9%, 60 

років і старші – 9,5%. 

Стать. Серед 84 респондентів було опитано 48,8% жінок та 51,2% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 42,9%, зазначили, що мають середню та неповну 

середню освіту, з повною вищою освітою – 38,1%, а з базовою вищою освітою – 19,1%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 72,0% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Летичів, 

проживають 61,9% опитаних, тоді як 38,1% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 65,5% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 21,4% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 4,8% опитаних вважають 

себе бідними, 1,2% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання 7,1% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 34,5%, 

6 процесів і більше – 29,8%. Усього 35,7% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 67,9% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 32,1% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 42,9% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 35,9% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 8,3%, справи про адміністративні правопорушення – 13,1%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 16,7% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 51,2% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

32,1% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (37,7%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 28,1% – цілком обізнані, 22,0% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 12,2% 

(рис.13.1).  

 
Рис. 13.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 46,4%, водночас 27,4% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 8,3% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 3,6% відвідувачів, а 14,3% опитаних відмовилися 

надавати відповідь на це запитання. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,3 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

47,7% респондентів відвідали Летичівський районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 42,4% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 27,4% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 12,6% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 5,0 Для 12,6% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 13.1. 

 

Таблиця 13.1. Оцінки якості роботи Летичівського районного суду Хмельницької області 

за основними вимірами 

Виміри якості 

Летичівський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,20 4,49 

Зручність та комфортність 4,70 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,40 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,70 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,40 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,70 4,90 

 

12,2%

22,0%

37,7%

28,1%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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Таким чином, в Летичівському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечуються зручність та комфортність, сприйняття роботи працівників апарату, 

сприйняття роботи судді та судові рішення. 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 97,6% відповіли позитивно, а 2,4% осіб вказали на недостатність та 

незручність таких місць. 

9,6% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 97,6% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 86,9% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,70 бали. 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (83,3%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 4,8% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 11,9% відвідувачів відмовилися відповідати на це 

запитання. 

93,1% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 6,9% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили доброзичливість, повагу та бажання допомогти.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,70 бали. 

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 96,2% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 3,8% – стверджують протилежне. Також 87,6% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

92,7% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 91,0% відвідувачів суду. 

87,6% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 71,3% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 7,2% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 85,6% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення, 78,3% отримали рішення по справі в установленні строки. 71,3% – текст рішення 

викладений легкою, доступною для розуміння мовою. Водночас 74,8% підтверджують 

обґрунтованість рішення, а 25,2% – заперечують наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,70 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
Усі респонденти легко знайшли будівлю суду. Відвідувачі суду (33,3%) зазначили, що до 

будівлі суду зручно діставатися громадським транспортом. 23,8% респондентів не могли 

відповісти на це питання, тому що користуються власним транспортом. З числа водіїв – 65,1% 

підтверджують факт зручності паркування автомобілів біля будівлі суду, а 34,9% вказують на 

недостатність паркувальних місць. 

Позитивним моментом є те, що 98,8% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 42,9% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 8,4% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 26,2% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 
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людей з обмеженими можливостями, а 22,5% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 97,4% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 2,6% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (66,7%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 6,0% – не влаштовує. 27,3% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 3,8% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 62,8% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 33,4% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,20 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 66,6% респондентів.  

Переважну більшість громадян (53,5%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 63,1% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 22,6% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 94,5% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,40 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 76,8% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 12,3% осіб. 

Більшість відвідувачів (91,0%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 9,0% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

57,8% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 12,2% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 3,5% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 5,3% вважають цілком необґрунтованими. 21,2% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,40 бали.  
 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Розглянути питання про збільшення кількості зручних місць для очікування, 

оформлення документів (наприклад, забезпечити відвідувачів стільцями та столами для 

оформлення документів тощо); 

 Розробити та встановити в приміщеннях суду розпізнавальні написи залів судових 

засідань та побутових приміщень; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами. 
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РОЗДІЛ XIV 

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Новоушицький районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

смт. Нова Ушиця, вул.Українська, 27, 

32600. Приміщення Новоушицького 

районного суду Хмельницької області 

розташоване у двоповерховому будинку, 

загальною площею 568,6 м2, та містить 2 зали 

судових засідань. За штатним розписом суду 

працює 2 судді та 15 працівників апарату 

суду. У 2015 році до суду надійшло 1206 

справ, з яких: кримінальні провадження – 260, 

цивільні справи – 541, справи про 

адміністративні правопорушення – 346, справи про адміністративне судочинство – 59. 

Новоушицький районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://nu.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(41,9%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 29,0%, 60 років і старші – 12,4%, 

18-25 років – 6,7%. 

Стать. Серед 105 респондентів було опитано 50,5% жінок та 49,5% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 44,8%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середньою та неповною середньою освітою – 28,6%, а з базовою вищою освітою – 26,7%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 57,5% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Нова Ушиця, 

проживають 64,8% опитаних, тоді як 35,2% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 57,1% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 22,9% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 14,3% опитаних вважають 

себе бідними, 1,9% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 3,8% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 32,4%, 

6 процесів і більше – 33,3%. Усього 34,3% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 76,2% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 23,8% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 80,0% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 13,3% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 2,9%, справи про адміністративні правопорушення – 3,8%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 19,0% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 48,6% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

32,4% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (42,7%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 32,0% – цілком обізнані, 22,3% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 3,0% 

(рис.14.1).  

 
Рис. 14.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 50,5%, водночас 26,7% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 4,8% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 2,9% відвідувачів, а 15,2% опитаних відмовилися 

надавати відповідь на це запитання. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,5 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

61,9% респондентів відвідали Новоушицький районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 23,2% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 29,2% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 12,3% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 3,0%. Для 32,3% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 14.1. 

 

Таблиця 14.1. Оцінки якості роботи Новоушицького районного суду Хмельницької 

області за основними вимірами 

Виміри якості 

Новоушицький 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,13 4,49 

Зручність та комфортність 4,53 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,57 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,66 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,45 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,63 4,90 

 

Таким чином, в Новоушицькому районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи працівників апарату. 

3,0%

42,7%

22,3%

32,0%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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Переважна більшість респондентів (91,2%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 8,8% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

90,4% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 9,6% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,66 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
89,6% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

10,4% опитаних. Відвідувачі суду (42,8%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 18,1% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 73,9% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 26,1% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Позитивним моментом є те, що 98,1% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 36,2% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 15,2% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 38,1% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 10,5% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 91,8% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 8,2% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (77,1%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 5,8% – не влаштовує. 17,1% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 11,2% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 35,4% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 53,4% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,13 бали. 

 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 82,9% відповіли позитивно, а 17,1% осіб вказали на недостатність та 

незручність таких місць. 

10,5% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 90,4% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 91,4% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,53 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 81,9% респондентів.  

Переважну більшість громадян (81,9%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 79,8% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 
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справ, призначених до розгляду, зразків документів, адвоката або юриста, інформацією щодо 

порядку сплати судових зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 30,5% респондентів, 

користуючись веб-сторінкою суду в Інтернеті, з яких 90,5% знайшли необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,57 бали. 
 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 85,4% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 18,2% осіб. 

Майже усі відвідувачі (93,1%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 6,9% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

57,3% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 11,2% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 4,3% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 8,4% вважають цілком необґрунтованими. 18,8% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,45 бали.  

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 97,0% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 3,0% – стверджують протилежне. Також 82,6% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

85,4% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 88,2% відвідувачів суду. 

81,2% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 79,9% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 10,0% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 90,0% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення по справі в установленні строки, який був викладений легкою, доступною для 

розуміння мовою. Водночас 80,0% підтверджують обґрунтованість рішення, а 20,0% – 

заперечують проти наявності достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,63 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 При можливості привести будівлю суду у належний стан, здійснивши ремонт; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами; 

 З метою покращення умов роботи працівників суду вирішити питання про придбання 

додаткового комп’ютерного та офісного обладнання. 
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РОЗДІЛ XV 

ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Полонський районний суд Хмельницької 

області знаходиться за адресою: м. Полонне, 

вул. Героїв Майдану, 5, 30500. Приміщення 

Полонського районного суду Хмельницької 

області розташоване в двоповерховому будинку, 

загальною площею 398,1 м2. За штатним 

розписом суду працює 4 судді та 18 працівників 

апарату суду. У 2015 році до суду надійшло 

1863 справи, з яких: кримінальні провадження – 

423 цивільні справи – 1243, справи про 

адміністративні правопорушення – 43, справи 

про адміністративне судочинство – 154. 

Полонський районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://pl.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(41,7%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 38,1%, 60 років і старші – 15,5%, 

18-25 років – 4,7%. 

Стать. Серед 84 респондентів було опитано 57,1% жінок та 42,9% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 51,2%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середньою та неповною середньою освітою – 32,1%, а з базовою вищою освітою – 16,7%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 37,3% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у м. Полонне, 

проживають 56,0% опитаних, тоді як 44,0% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 56,0% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 28,6% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 10,7% опитаних вважають 

себе бідними, 2,4% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 2,3% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 41,7%, 

6 процесів і більше – 27,3%. Усього 31,0% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 82,1% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 17,9% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 79,8% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 9,5% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 9,5%, справи про адміністративні правопорушення – 1,2%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 9,5% опитаних відвідувачів вказали, що розгляд 

справи вже завершено, у 47,6% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 42,9% 

опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (35,4%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 34,1% – цілком обізнані, 19,5% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 11,0% 

(рис.15.1).  

 
Рис. 15.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на « скоріш відмінно» – 38,1%, водночас 

34,5% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 15,5% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 1,2% відвідувачів, а 10,7% опитаних відмовилися 

надавати відповідь на це запитання. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,2 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

52,3% респондентів відвідали Полонський районний суд Хмельницької області протягом 

2010-2015 років. На думку 36,3% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, тоді як 

29,6% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 13,6% відвідувачів вказали на 

значне покращення якості роботи суду за ці роки. Для 20,5% опитаних було важко визначитися 

з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 15.1. 

 

Таблиця 15.1. Оцінки якості роботи Полонського районного суду Хмельницької області за 

основними вимірами 

Виміри якості 

Полонський  

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,18 4,49 

Зручність та комфортність 4,38 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,60 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,55 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,56 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,83 4,90 

 

Таким чином, в Полонському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

11,0%

19,5%

35,4%

34,1%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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На думку 95,9% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 4,1% – стверджують протилежне. Також 98,0% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

97,8% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 98,0% відвідувачів суду. 

98,0% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 62,5% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 12,5% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 86,5% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення в установленні строки. 74,0% – текст рішення викладений легкою, доступною для 

розуміння мовою. Водночас 74,0% підтверджують обґрунтованість рішення, а 26,0% – 

заперечують проти наявності достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,83 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
97,6% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

2,4% опитаних. Відвідувачі суду (67,9%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 8,3% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 43,4% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 56,6% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Ніхто з опитаних не зазнавав перешкод в доступі до приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 52,4% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 10,7% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 23,8% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 13,1% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 95,9% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 4,1% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (78,6%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 1,2% – не влаштовує. 20,2% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 6,2% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 51,1% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 42,7% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,18 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
Усіх задовільняє достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання. 

11,9% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 88,1% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 72,6% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,38 бали. 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 83,3% респондентів.  
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Переважну більшість громадян (84,6%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 84,5% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 26,2% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких усі знайшли необхідну 

інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,60 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (97,4%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 2,6% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

92,3% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм. Проте, близько 7,7% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили доброзичливість, повагу та бажання допомогти.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,55 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 87,5% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 6,3% осіб. 

Більшість відвідувачів (95,4%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 4,6% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

47,9% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 20,8% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а 2,0% вважають 

цілком необґрунтованими. 29,3% опитаних важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,56 бали.  
 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 При можливості привести будівлю суду у належний стан, здійснивши ремонт; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами; 

 Обладнати додаткові місця для паркування автомобілів відвідувачів біля будівлі суду. 
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РОЗДІЛ XVI 

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Старосинявський районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

смт.Стара Синява, вул.Грушевського, 53, 31400. 

Приміщення Старосинявського районного суду 

Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 842,5 

м2. За штатним розписом суду працює 3 судді та 14 

працівників апарату суду. У 2015 році до суду 

надійшло 994 справи, з яких: кримінальні 

провадження – 179 цивільні справи – 323, справи 

про адміністративні правопорушення – 448, справи про адміністративне судочинство – 44. 

Старосинявський районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному 

веб-порталі «Судова влада України»: http://st.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(40,7%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 31,4%, 60 років і старші – 17,4%, 

18-25 років – 10,5%. 

Стать. Серед 86 респондентів було опитано 48,8% жінок та 51,2% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 48,8%, зазначили, що мають середню та неповну 

середню освіту, з повною вищою освітою – 33,7%, а з базовою вищою освітою – 16,3%, 1,2% з 

неповною вищою освітою. Із загального числа респондентів з вищою освітою 24,2% мають вищу 

юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Стара Синява, 

проживають 59,3% опитаних, тоді як 40,7% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 65,1% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 19,8% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 11,6% опитаних вважають 

себе бідними, 2,3% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 1,2% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася вперше. Так, кількість відвідувачів, що вперше беруть участь у 

справі, становить – 58,1%. Водночас 2-5 процесів – 31,4%, а 6 процесів і більше – 10,5%. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 87,2% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 12,8% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 75,6% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 16,3% – були учасниками кримінального процесу, 

справи про адміністративні правопорушення – 8,1%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 14,0% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 45,3% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

40,7% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (54,7%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 23,3% – майже не обізнані, 18,5% – цілком обізнані, зовсім не обізнані – 3,5% 

(рис.16.1).  

 

 
Рис. 16.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 71,5%, водночас 19,7% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 6,2% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 2,6% відвідувачів. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,6 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

24,5% респондентів відвідали Старосинявський районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 28,6% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 52,2% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 19,2% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки.  

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 16.1. 

 

Таблиця 16.1. Оцінки якості роботи Старосинявського районного суду 

Хмельницької області за основними вимірами 

Виміри якості 

Старосинявський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,18 4,49 

Зручність та комфортність 4,70 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,77 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,68 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,70 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,79 4,90 

 

Таким чином, у Старосинявському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

3,5%

23,3%

54,7%

18,5%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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На думку 95,8% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 4,2% – стверджують протилежне. Також 94,3% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

94,3% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 96,1% відвідувачів суду. 

96,1% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 41,7% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 8,6% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 83,4% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення по справі в установленні строки, який був обґрунтований та викладений легкою, 

доступною для розуміння мовою. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,79 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується доступність cуду. 
98,9% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

1,1% опитаних. Відвідувачі суду (31,4%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 23,3% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 79,8% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 20,2% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Позитивним моментом є те, що 98,8% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 30,2% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 39,5% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 16,3% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 14,0% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Усі громадяни, які телефонували до суду, отримували необхідну інформацію в повному 

обсязі. 

Більшу половину (77,9%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 4,7% – не влаштовує. 17,4% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 1,2% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста. 57,6% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 41,2% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,18 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 98,8% відповіли позитивно, а 1,2% осіб вказали на недостатність та 

незручність таких місць.  

12,8% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 97,7% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 96,5% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,70 бали. 

  



72 

 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 89,5% респондентів.  

Переважну більшість громадян (91,8%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 91,3% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 9,3% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 87,0% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,77 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (98,8%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 1,2% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду.  

91,0% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 9,0% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,68 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 84,5% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 2,0% осіб. 

Більшість відвідувачів 92,3% відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 7,7% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

74,7% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 8,0% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки. 17,3% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,70 бали.  

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Привести у належний стан побутові приміщення суду (туалети) та забезпечити доступ 

для відвідувачів; 

 З метою надання особам з обмеженими можливостями доступу до суду вирішити 

питання про облаштування будівлі суду пандусом, встановити кнопку виклику при вході до 

будівлі суду. 
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РОЗДІЛ XVII 

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Теофіпольський районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

смт.Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 44, 30600. 

Приміщення Теофіпольський районного суду 

Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 603,4 

м2, також в суді є 2 зали судових засідань. За 

штатним розписом суду працює 3 судді та 14 

працівників апарату суду. У 2015 році до суду 

надійшло 1147 справ, з яких: кримінальні 

провадження – 106, цивільні справи – 351, справи про адміністративні правопорушення – 646, 

адміністративні справи – 44.  

Теофіпольський районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному 

веб-порталі «Судова влада України»: http://tfp.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 26-39 років 

(40,0%), тоді як громадян вікової категорії 40-59 років опитано 30,6%, 18-25 років – 17,6%, 60 

років і старші – 11,8%. 

Стать. Серед 85 респондентів було опитано 48,2% жінок та 51,8% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 55,3%, зазначили, що мають середню та неповну 

середню освіту. Повну вищу освіту мають 31,8%. 11,8% – мають базову вищу освіту, а 1,2% – 

неповну вищу освіту. Із загального числа респондентів з вищою освітою 70,3% мають вищу 

юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Теофіполь, 

проживають 60,0% опитаних, тоді як 40,0% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. Більшість відвідувачів суду (60,0%) підкреслили, що мають середні 

статки, 25,9% опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 4,7% 

опитаних вважають себе бідними, 5,9% – заможними громадянами, а 1,2% вважають себе 

багатими. Відмовилися відповідати на це запитання – 2,4% осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася вперше. Так, кількість відвідувачів, що вперше беруть участь у 

справі, становить – 55,3%. Водночас 6 процесів і більше – 24,7%, а 2-5 процесів – 20,0%. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 68,2% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 21,2% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу, усього 

10,6% опитаних були слухачами. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 81,1% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 16,5% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 2,4%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 25,9% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 44,7% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

29,4% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (42,4%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 32,8% – цілком обізнані, 22,4% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 2,4% 

(рис.17.1).  

 

 
Рис. 17.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 50,5%, водночас 

27,2% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 22,3% 

опитаних. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,1 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

50,6% респондентів відвідали Теофіпольський районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 65,0% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 4,8% осіб зазначили, що робота суду покращилась (несуттєво). Кількість респондентів, 

які зазначили, що робота суду погіршилася, становить 2,4%. Для 27,8% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 17.1. 

 

Таблиця 17.1. Оцінки якості роботи Теофіпольського районного суду Хмельницької 

області за основними вимірами 

Виміри якості 

Теофіпольський 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 3,99 4,49 

Зручність та комфортність 3,56 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,08 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,66 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,29 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,80 4,90 

 

Таким чином, в Теофіпольському районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи судді та судові рішення. 

2,4%

22,4%

42,4%

32,8%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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На думку усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості та 

незалежності. Також 95,2% відвідувачів визнають, що суддя проявляв по відношенню до них 

коректність, доброзичливість та ввічливість. 

98,5% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 93,5% відвідувачів суду. 

96,5% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 63,7% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 22,8% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 45,5% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення по справі в установленні строки, який був обґрунтований та викладений легкою, 

доступною для розуміння мовою. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,80 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечується зручність та комфортність. 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання відповіло 98,7% респондентів з усього числа опитаних, з яких майже всі 

(87,8%) відповіли позитивно, а 12,2% осіб вказали на недостатність та незручність таких місць. 

24,7% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 64,7% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 36,5% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 3,56 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Доступність cуду 
96,5% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

3,5% опитаних. Відвідувачі суду (36,5%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 8,2% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 42,5% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 58,5% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Позитивним моментом є те, що 98,8% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до 

приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 41,2% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 25,9% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 14,1% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 18,8% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 88,0% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 12,0% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Більшу половину (68,2%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 3,5% – не влаштовує. 28,3% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 8,4% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 52,0% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 39,6% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 3,99 бали. 
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Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 71,8% респондентів.  

Переважну більшість громадян (80,0%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 76,4% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 16,5% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 92,7% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,08 бали. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (72,9%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 15,3% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 11,8% відвідувачв відмовилися відповідати на це 

запитання. 

93,0% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 7,0% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,66 бали. 

 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 91,7% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 15,0% осіб. 

Більшість відвідувачів (66,6%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, 33,4% вказують на систематичну відсутність таких повісток.  

51,8% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 13,3% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 8,4% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 8,4% вважають цілком необґрунтованими. 18,1% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,29 бали.  
 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Розглянути питання про збільшення кількості зручних місць для очікування, 

оформлення документів (наприклад, забезпечити відвідувачів стільцями та столами для 

оформлення документів тощо); 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами; 

 Дотримуватися розумних строків розгляду справ. 
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РОЗДІЛ XVIII 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Чемеровецький районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

смт. Чемерівці, вул. Центральна, 44, 31600. 

Приміщення Чемеровецького районного суду 

Хмельницької області розташоване в 

одноповерховому будинку, загальною площею 

363,33 м2, площа приміщення – 269,51 м2; 

приміщення орендоване, перебуває на балансі 

Чемеровецької селищної ради, водночас в 

будівлі розташоване МП «Радіотелеательє», в 

суді є 1 зал судових засідань. За штатним 

розписом суду працює 4 судді (фактично 

працює 2 судді) та 17 працівників апарату суду. У 2015 році до суду надійшло 1236 справ, з 

яких: кримінальні провадження – 384, цивільні справи – 767, справи про адміністративне 

судочинство – 85.  

Чемеровецький районний суд Хмельницької області має свою сторінку на офіційному веб-

порталі «Судова влада України»: http://cm.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(51,7%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 25,3%, 18-25 років – 11,5%, 60 

років і старші – 11,5%. 

Стать. Серед 87 респондентів було опитано 47,1% жінок та 52,9% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 44,8%, зазначили, що мають середню та неповну 

середню освіту, з повною вищою освітою – 37,9%, з базовою вищою освітою – 17,2%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 42,4% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Чемерівці, 

проживають 49,4% опитаних, тоді як 50,6% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 47,2% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 36,8% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 5,7% опитаних вважають 

себе бідними, 1,1% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 9,2% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася вперше. Так, кількість відвідувачів, що вперше беруть участь у 

справі, становить – 55,0%. Водночас 2-5 процесів – 32,5%, а 6 процесів і більше – 12,5%. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 85,1% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 14,9% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 82,8% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 10,4% – були учасниками кримінального процесу, 

адміністративного процесу – 3,4%, справи про адміністративні правопорушення – 3,4% 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 5,7% опитаних відвідувачів вказали, що розгляд 

справи вже завершено, у 50,6% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 43,7% 

опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (37,9%) зазначили, що загалом обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 33,3% – майже не обізнані, 23,1% – цілком обізнані, зовсім не обізнані – 5,7% 

(рис.18.1).  

 
Рис. 18.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «відмінно» – 43,8%, водночас 40,0% 

респондентів схильні до оцінки «скоріш відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 12,5% 

опитаних, а до оцінки «негативно» схильні 3,7% відвідувачів. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,2 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

44,8% респондентів відвідали Чемеровецького районного суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 41,0% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 20,5% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 5,1% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 7,6%. Для 25,8% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 18.1. 

 

Таблиця 18.1. Оцінки якості роботи Чемеровецького районного суду Хмельницької 

області за основними вимірами 

Виміри якості 

Чемеровецький 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,30 4,49 

Зручність та комфортність 4,55 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,70 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,50 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,15 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,63 4,90 

 

Таким чином, в Чемеровецькому районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується повнота та ясність інформації. 

Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 95,4% респондентів.  

5,7%

33,3%

37,9%

23,1%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Зовсім не обізнаний
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Переважну більшість громадян (96,5%) влаштовує наявна в суді інформація щодо 

розміщення кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 80,6% респондентів 

повною мірою задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 

справ, призначених до розгляду, зразків документів, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 8,0% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких усі знайшли необхідну 

інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,70 бали. 
 

Найгірше в суді забезпечується дотримання термінів судового розгляду. 
Варто зауважити, що 61,2% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 16,2% осіб. 

Більшість відвідувачів (86,9%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 13,1% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

46,9% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 18,3% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 4,0% – такі дії 

суду є більш-менш обґрунтованими, 8,1% вважають цілком необґрунтованими. 22,7% опитаних 

важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,15 бали.  
 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Доступність cуду 
96,6% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

3,4% опитаних. Відвідувачі суду (64,4%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 13,8% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 91,0% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 9,0% вказують на недостатність паркувальних місць. 

Позитивним моментом є те, що 96,6% опитаних не зазнавали перешкод в доступі до приміщення 

суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 77,0% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 9,1% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 8,2% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 5,7% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Усі громадяни, які телефонували до суду, отримували необхідну інформацію в повному 

обсязі. 

Більшу половину (73,5%) опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді, а 3,4% – не влаштовує. 23,1% 

відвідувачів відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Тільки 5,0% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 40,0% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 55,0% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,30 бали. 
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Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 90,8% відповіли позитивно, а 9,2% осіб вказали на недостатність та 

незручність таких місць. 

16,0% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 91,9% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 86,2% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,55 бали. 

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Переважна більшість респондентів (71,3%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків. Натомість, 9,2% опитаних зауважили про несумлінність у роботі та безвідповідальне 

ставлення до справи працівників апарату суду. 19,5% відвідувачів відмовилися відповідати на це 

запитання. 

86,7% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 13,3% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис.  

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,50 бали. 

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 97,9% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 2,1% – стверджують протилежне. Також 85,9% відвідувачів визнають, що суддя 

проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

87,9% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 92,0% відвідувачів суду. 

92,0% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 40,3% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 40,3% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що 80,6% усіх відвідувачів отримали повний 

текст рішення, 59,6% отримали рішення по справі в установленні строки. 80,6% – текст рішення 

викладений легкою, доступною для розуміння мовою. Водночас 59,6% підтверджують 

обґрунтованість рішення, а 40,4% – заперечують наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,6 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 Розробити та встановити в приміщеннях суду розпізнавальні написи місцезнаходження 

побутових приміщень та забезпечити належний допуск до них; 

 При можливості встановити термінал для сплати судового збору в приміщенні суду; 
 Вчасно розпочинати судові засідання, ретельно планувати графік судових засідань та 

завчасно повідомляти (інформувати) сторони про можливі затримки. 
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РОЗДІЛ XIX 

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ярмолинецький районний суд 

Хмельницької області знаходиться за адресою: 

смт.Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71, 32100. 

Приміщення Ярмолинецького районного суду 

Хмельницької області розташоване в 

двоповерховому будинку, загальною площею 380,7 

м2, та містить 3 зали судових засідань. За штатним 

розписом суду працює 5 суддів та 19 працівників 

апарату суду. У 2015 році до суду надійшло 2596 

справи. 

Ярмолинецький районний суд 

Хмельницької області має свою сторінку на 

офіційному веб-порталі «Судова влада України»: http://ym.km.court.gov.ua/. 

 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Вік. Найбільший відсоток опитаних респондентів становлять особи віком 40-59 років 

(42,3%), тоді як громадян вікової категорії 26-39 років опитано 33,7%, 18-25 років – 12,0%, 60 

років і старші – 12,0%. 

Стать. Серед 83 респондентів було опитано 39,8% жінок та 60,2% чоловіків. 

Освіта. Більшість респондентів, а саме 42,1%, зазначили, що мають повну вищу освіту, з 

середньою та неповною середньою освітою –  39,8%, а з базовою вищою освітою – 18,1%. Із 

загального числа респондентів з вищою освітою 51,5% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. У населеному пункті, де знаходиться суд, тобто у смт. Ярмолинці, 

проживають 53,0% опитаних, тоді як 47,0% респондентів приїхали до суду з інших населених 

пунктів. 

Майновий статус. 57,8% відвідувачів суду підкреслили, що мають середні статки, 19,4% 

опитаних відзначили, що їхні статки є нижчими, аніж середні, тоді як 8,4% опитаних вважають 

себе бідними, 9,6% – заможними громадянами. Відмовилися відповідати на це запитання – 4,8% 

осіб. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості відвідувачів суду участь у 

судовому процесі відбувалася не вперше. Так, кількість учасників 2-5 процесів становить 38,6%, 

6 процесів і більше – 26,5%. Усього 34,9% опитаних відзначили, що беруть участь у першому 

судовому процесі. 

Процесуальний статус. Більшість респондентів, а саме 74,7% осіб, представляли у суді 

особисто себе, тоді як 25,3% опитаних відзначили, що представляють у суді іншу особу. 

Вид судового процесу. Переважна більшість відвідувачів, а саме 68,7% респондентів, 

взяли участь у розгляді цивільної справи, 28,9% – були учасниками кримінального процесу, 

справи про адміністративні правопорушення – 2,4%. 

Стадія розгляду справи. Зауважимо, що 14,5% опитаних відвідувачів вказали, що 

розгляд справи вже завершено, у 57,8% респондентів справа знаходилась у процесі розгляду, а у 

27,7% опитаних розгляд справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Більшість респондентів (41,5%) зазначили, що цілком обізнані з роботою судів та суддів 

в цілому, 36,5% – загалом обізнані, 19,5% – майже не обізнані, зовсім не обізнані – 2,5% 

(рис.19.1).  

 
Рис. 19.1. Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Більшість відвідувачів оцінюють роботу суду на «скоріш відмінно» – 44,6%, водночас 

32,5% респондентів схильні до оцінки «відмінно», оцінку «більш-менш» обрали – 7,2% 

опитаних, а 15,7% опитаних відмовилися надавати відповідь на це запитання. 

Загальна оцінка якості роботи суду складає 4,3 бали. 

 

Аналіз вражень громадян від візиту до суду за 2010-2015 роки 

61,5% респондентів відвідали Ярмолинецький районний суд Хмельницької області 

протягом 2010-2015 років. На думку 29,5% опитаних, якість роботи суду залишилася без змін, 

тоді як 23,5% осіб зазначили, що робота суду покращилася (несуттєво), 9,7% відвідувачів 

вказали на значне покращення якості роботи суду за ці роки. Кількість респондентів, які 

зазначили, що робота суду погіршилася, становить 2,0%. Для 35,3% опитаних було важко 

визначитися з відповіддю. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

(середнє значення за 5-бальною шкалою) 

 

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в таблиці 19.1. 

 

Таблиця 19.1. Оцінки якості роботи Ярмолинецького районного суду Хмельницької 

області за основними вимірами 

Виміри якості 

Ярмолинецький 

районний суд 

Хмельницької області 

Найвищі оцінки по 

Хмельницькій області 

Доступність суду 4,40 4,49 

Зручність та комфортність 4,40 4,79 

Повнота та ясність інформації 4,50 4,90 

Сприйняття роботи працівників апарату 4,70 4,91 

Дотримання термінів судового розгляду 4,42 4,90 

Сприйняття роботи суддів 4,52 4,90 

 

Таким чином, в Ярмолинецькому районному суді Хмельницької області найкраще 

забезпечується сприйняття роботи працівників апарату. 

2,5%

19,5%

36,5%

41,5%Цілком обізнаний

Загалом обізнаний

Майже не обізнаний

Цілком не обізнаний
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Переважна більшість респондентів (91,6%) вказали, що працівники суду працювали 

старанно та не допускали помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 

строків.  

94,4% респондентів вказали, що працівники суду при спілкуванні з ними виявили 

доброзичливість, повагу, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу, бажання 

допомогти та професіоналізм, проте близько 5,6% осіб відзначили, що працівники апарату суду 

не виявили таких рис. 

Загальна оцінка роботи працівників апарату суду складає – 4,70 бали. 

 

Найгірше в суді забезпечуються доступність cуду та зручність та комфортність 

перебування у суді. 

Доступність cуду 
96,4% респондентів без перешкод знайшли будівлю суду, труднощі виникли тільки у 

3,6% опитаних. Відвідувачі суду (67,5%) зазначили, що до будівлі суду зручно діставатися 

громадським транспортом. 21,7% респондентів не могли відповісти на це питання, тому що 

користуються власним транспортом. З числа водіїв – 88,9% підтверджують факт зручності 

паркування автомобілів біля будівлі суду, а 10,1% вказують на недостатність паркувальних 

місць. 

Ніхто з опитаних не зазнавав перешкод в доступі до приміщення суду через охорону.  

Що стосується доступу до правосуддя для людей з обмеженими можливостями, то 57,8% 

респондентів вважають, що ця категорія осіб може безперешкодно потрапити до будівлі суду, 

водночас 14,4% осіб схильні до думки, що в таких людей зовсім немає можливості користуватися 

послугами суду. 12,0% з усіх опитаних вважають, що будівля суду більш-менш доступна для 

людей з обмеженими можливостями, а 15,8% респондентів відмовилися або не мали можливості 

надати оцінку. 

Серед відвідувачів, яким доводилося телефонувати до суду, 91,7% респондентів 

додзвонювалися і отримували відповідну інформацію, проте 8,3% осіб отримали неповну 

інформацію або не отримали взагалі.  

Усіх опитаних респондентів влаштовує графік роботи цього суду, що дозволяє вчасно та 

безперешкодно вирішувати справи у суді.  

Тільки 15,2% відвідувачів можуть точно дозволити собі витрати на юридичні послуги 

адвоката або юриста, 53,2% опитаних вважають, що могли б дозволити собі витрати на правову 

допомогу, тоді як 31,6% чітко відповіли, що такі послуги для них є взагалі недоступними.   

Загальна оцінка доступності до суду складає – 4,40 бали. 

 

Зручність та комфортність перебування у суді 
На питання про достатність зручних місць для очікування, оформлення документів та 

підготовки до засідання 95,1% відповіли позитивно, а 4,9% осіб вказали на недостатність та 

незручність таких місць. 

10,8% осіб підкреслили факт недоступності до побутових приміщень (туалетів) в суді.  

Варто зазначити, що 81,9% респондентів позитивно оцінили чистоту та прибраність 

приміщень суд; 83,1% всіх опитаних задоволені освітленням у приміщеннях.  

Загальна оцінка зручності та комфортності перебування у суді складає – 4,40 бали. 

 

Водночас, рівень забезпечення інших вимірів якості можна охарактеризувати 

наступним чином: 

Повнота та ясність інформації 
Зручність розташування інформаційних стендів задовольняє 94,0% респондентів.  

Майже усіх громадян (98,8%) влаштовує наявна в суді інформація щодо розміщення 

кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень. Понад 81,3% респондентів повною мірою 

задоволені інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, справ, призначених 



84 

до розгляду, зразків документів, адвоката або юриста, інформацією щодо порядку сплати судових 

зборів, розмірів платежів та реквізитів.  

Незважаючи на прогрес комп’ютерних технологій, тільки 18,1% респондентів 

користувались веб-сторінкою суду в Інтернеті, із загального числа яких 86,0% знайшли 

необхідну інформацію. 

Загальна оцінка повноти та ясності інформації у суді складає – 4,50 бали. 
 

Дотримання термінів судового розгляду 
Варто зауважити, що 88,2% респондентів стверджують про вчасність (відповідно до 

графіку) початку засідання по справі. При призначенні дня та часу засідання суд не враховував 

побажання 16,6% осіб. 

Більшість відвідувачів (93,2%) відзначають, що вчасно отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи, тоді як 6,8% опитаних заявляють про систематичну 

відсутність таких повідомлень. 

46,5% респондентів визнають цілковиту обґрунтованість затримок/перенесень розгляду 

справи, 25,0% відвідувачів вважають скоріш обґрунтованими такі затримки, а для 11,6% – такі 

дії суду є більш-менш обґрунтованими, 5,0% вважають цілком необґрунтованими. 11,9% 

опитаних важко було відповісти на запитання. 

Загальна оцінка дотримання термінів судового розгляду у суді – 4,42 бали.  

 

Сприйняття роботи судді та судові рішення 

На думку 77,6% усіх опитаних, для судді було характерним виявлення неупередженості 

та незалежності, 22,4% – стверджують протилежне. Також 83,0% відвідувачів визнають, що 

суддя проявляв по відношенню до них коректність, доброзичливість та ввічливість. 

83,2% опитаних осіб підтверджують належність підготовки судді до справи та знання 

обставин справи. 

Можливість обґрунтовувати свою позицію було надано 89,7% відвідувачів суду. 

81,4% відвідувачів стверджують, що суддя у справі дотримувався процедури розгляду. 

Відсоток осіб, на користь яких було прийнято рішення у справі, становить 74,9% від усіх, 

справа яких була завершена. Лише 8,3% осіб планують оскаржувати рішення по справі. 

Сумлінність роботи суду підтверджується тим, що усі відвідувачі отримали повний текст 

рішення в установленні строки. 75,9% – текст рішення викладений легкою, доступною для 

розуміння мовою. Водночас 83,3% підтверджують обґрунтованість рішення, а 16,7% – 

заперечують наявність достатніх обґрунтувань у рішенні. 

Загальна оцінка сприйняття роботи судді та судові рішення складає – 4,52 бали. 

 

Критичний аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками 

апарату суду дозволив розробити такі рекомендації: 

 

 При можливості привести будівлю суду у належний стан, здійснивши ремонт; 

 Забезпечити приміщення суду належним освітленням, особливо в зонах роботи з 

документами; 

 Розробити та встановити в приміщеннях суду розпізнавальні написи залів судових 

засідань та побутових приміщень. 
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РОЗДІЛ XX 

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 

ВИКОРИСТАНІ СУДАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СВОЇЙ РОБОТІ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ 
 

Узагальнюючи результати опитування відвідувачів судів, слід відміти, що 

учасники судових процесів, які розглядаються судами Хмельницької області, позитивно 

оцінюють якість їх функціонування. Середня оцінка якості роботи судів в цілому по 19 

судах області коливається в межах 4,1-4,8 балів. 

В той же час, аналіз якості роботи за основними вимірами свідчить про певну 

розбіжність в такому оцінюванні (рис. 20.1). 

 

 

 
Рис. 20.1. Розподіл вимірів якості за діапазоном їх зміни по судах Хмельницької 

області 

 

Аналіз якості функціонування судів в ґендерному аспекті показав, що в цілому 

чоловіки більшою мірою задоволені якістю роботи судів (рис. 20.2). Це може бути 

пов’язано з тим, що жінки є більш сприйнятливі та звертають більше уваги на деталі, 

зокрема, це відслідковується за показниками, які характеризують зручність та 

комфортність перебування в суді. 

Таким чином, ґендерні відмінності у якості роботи суду практично відсутні у 

Апеляційному суді Хмельницької області, Білогірському районному суді Хмельницької 

області, Віньковецькому районному суді Хмельницької області, Старосинявському 

районному суді Хмельницької області та Чемеровецькому районному суді Хмельницької 

області, в яких чоловіки та жінки оцінили діяльність суду на однаковому рівні. 

Найбільш відмінними оцінки якості роботи суду між чоловіками та жінками 

виявлено в Городоцькому районному суді Хмельницької області. 
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Рис. 20.2. Оцінки якості роботи судів Хмельницької області за статтю  

 

Зважаючи на результати пропонуємо узагальнені рекомендації та пропозиції, які 

можуть бути використані судами Хмельницької області у своїй роботі для покращення 

якості функціонування суду за різними вимірами якості: 

 

1. Вирішити питання належного облаштування будівлі суду та приведення її до 

відповідних стандартів з метою забезпечення належних умов праці суддів та працівників 

апарату суду 

2. Виділити додаткове приміщення (чи окрему зону) для облаштування гардеробу 

та встановити відповідний розпізнавальний напис у будівлі суду. 
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3. Рекомендуємо  суддям безсторонньо і неупереджено виконувати свої обов’язки, 

утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до 

виникнення сумнівів щодо справедливого здійснення правосуддя. 

4. Здійснювати правосуддя в межах і порядку, визначених процесуальним законом, 

демонструючи при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників 

судового процесу та інших осіб 

5. Дотримуватись розумних строків перегляду судових рішень з метою 

попередження надмірної завантаженості суду тривалими строками розгляду справ, що 

може призвести до зниження якості судових рішень. 

6. Звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 

незалежності суду від інших гілок влади, чесності, прозорості та справедливості 

7. Забезпечити проведення судових засідань виключно в спеціально обладнаному 

для цього приміщенні суду – залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших 

учасників судового процесу і дає змогу реалізувати надані їм процесуальні права і 

виконувати процесуальні обов’язки, передбачені законом. 

8. Забезпечити зали судових засідань.символами судової влади: зображення 

Державного герба України та Державний прапор України. 

9. Забезпечити здійснення суддями правосуддя в мантіях та з нагрудними знаками. 

10. По можливості планувати судові засідання в залі першого поверху суду, 

учасниками яких є особи з обмеженими можливостями; 

11. Повідомляти завчасно громадськість та представників ЗМІ через веб-сайт суду 

про призначення до розгляду судом справ, до яких є підвищений інтерес з боку 

громадськості; за наслідками розгляду таких проводити прес-конференції. 

12. Забезпечити інформованість відвідувачів суду шляхом систематичного 

оновлення інформаційних стендів з розміщенням зразків найбільш поширених заяв, 

клопотань, списків справ, призначених до розгляду; 

13. Підготовити та розмістити на інформаційних стендах інформацію для громадян 

щодо прав та можливостей вирішення справи поза судовим процесом (наприклад, шляхом 

переговорів між сторонами, примиренням, вирішення справи шляхом медіації). 

14. Проаналізувати можливості веб-сайту суду та його недоліки, намагатися 

покращити його технічну підтримку та інформативну і функціональну наповненість 

(зокрема, оновлення законодавства, інформації про діяльність суду тощо). 

15. Розмістити на веб-сайті суду інформацію про місцезнаходження суду з схемами 

під’їзду до кожної з будівель (якщо їх більше однієї) з вказанням номерів маршрутів 

громадського транспорту. 

16. Активно залучати до роботи суду молодих спеціалістів-юристів, випускників 

вищих навчальних закладів. 

17. Забезпечити однакове ставлення працівників апарату суду щодо виявлення 

коректності, ввічливості, принципу рівності до усіх відвідувачів суду, незалежно від 

їхнього соціального статусу або соціально-економічного становища. 

18. Покращити роботу працівників апарату суду в роботі з документообігом, 

своєчасного інформування громадян про справи, які перебувають у провадженні суду та 

видачі судових рішень; 

19. Розробити стратегію підвищення правової культури громадян з приводу 

діяльності судової системи України з метою подолання стереотипів, що суд – карально-

репресивний орган. 

20. Активно пропагувати проведення Дня відкритих дверей у всіх судах за участю 

учнів та студентів.  



88 

ВІДГУКИ ІНТЕРВ’ЮЕРІВ 

 

 

 

 «Саме з місця мого навчання, Хмельницького 

університету управління та права, і розпочинається 

уявлення про судову систему. Але можу сказати чітко, що 

тільки участь в проекті «Опитування громадян щодо їх 

задоволеності якістю функціонування Апеляційного суду 

Вінницької області та судів Хмельницької області з 

використанням карток громадянського звітування (КГЗ)» 

розкрила в мені все те, що необхідне сучасному юристові, 

все те, заради чого я вступала на юридичний факультет. 

Усі поїздки, що були організовані як в найвіддаленіші 

частини Хмельницької області, так і поблизу міста 

Хмельницького, загартували в мені цілеспрямовану 

особистість. Справді, спочатку було досить важко не 

тільки опитати людину, а ще й пояснити їй суть питання, спрямувати її відповідь у потрібному 

ракурсі. Адже, ви прекрасно мене розумієте, що близько 95% людей фактично ніколи не 

задумувались над питаннями, які були в переліку анкети, а тому і відповідаючи на них, вони 

потребували певного часу, який в нас був дуже обмежений. Також під час самого опитування я 

спілкувалась ще й з представниками юриспруденції, що надихало мене розвиватись і цікавитись 

різною інформацією, яка б мені допомогла в майбутній професії. Найцікавіше, іноді я зустрічала 

знову і знову одних і тих самих адвокатів, вітаючись з якими мені було приємно усвідомлювати, 

що вже з’явились в мене деякі знайомства. Необхідність якнайкраще виконати  покладені 

завдання в чітко обмежений час змусила мене зібратись і реалізувати усі свої навички, здобуті 

теоретичним шляхом, на практиці. 

 Я щаслива, що маю можливість бути частиною цього проекту, адже тільки під час 

інтерв’ювання я усвідомила, що означає бути справжнім юристом і спілкуватись з різними 

категоріями людей». ГАВРИЛЮК Анастасія, волонтер проекту. 

 

 

 

«Головна ціль мого життя – це саморозвиток, а щоб 

розвиватись, потрібно вийти зі своєї зони комфорту, тому, 

як тільки я дізнався про проведення судових опитувань, 

одразу виявив бажання стати волонтером даного проекту. І 

не розчарувався. Це, справді чудовий життєвий досвід, 

який може знадобитись у моїй подальшій діяльності. 

Спочатку мені було ніяково підходити до людей та 

пропонувати прийняти участь в опитуванні, але з часом ця 

розгубленість розсіялась, натомість з’явилась нова корисна 

навичка – спілкування з незнайомими людьми, у незвичній 

обстановці. В ході проекту у мене з’явилися можливості 

опанувати організацію побудови судової системи України 

та закріпити теоретичні знання практичним досвідом. 

У майбутньому я планую працювати з людьми, тому подібні навики спілкування є 

необхідними для мене, а інтерв’ювання в цілому допоможе знаходити спільну мову з усіма 

верствами населення». ГОЛДАСЕВИЧ Олександр, волонтер проекту. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

 
 

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.  
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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  

• 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;  
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• 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;  

• 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  

http://ukraine.usaid.gov/
http://ukraine.usaid.gov/
http://www.facebook.com/USAIDUkraine
http://www.facebook.com/USAIDUkraine
http://www.fair.org.ua/
http://www.fair.org.ua/
http://www.fair.org.ua/
http://www.fair.org.ua/
http://www.fair.org.ua/
http://www.fair.org.ua/
http://www.fair.org.ua/
http://www.fair.org.ua/
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ДОДАТОК 2 

 

Громадська організація «Подільська правозахисна фундація» – самостійна неурядова, 

неприбуткова громадська організація, яка покликана об’єднати зусилля активістів 

правозахисного руху для здійснення діяльності, спрямованої на захист законних прав та інтересів 

людей, незалежно від їх політичних та релігійних переконань, громадянства, національної 

приналежності, особливо серед малозабезпечених та соціально незахищених верств населення. 

Громадська організація зареєстрована рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської 

ради № 422 від 08.06.2000 року, свідоцтво про державну реєстрацію №19 від 8 червня 2000 року.  

За 15 років свого існування члени громадської організації надали більше 3000 юридичних 

консультацій мешканцям міста та області, провели вісімнадцять судових справ, захищаючи 

інтереси малозабезпечених громадян. 

Громадська організація має значний досвід у реалізації грантових проектів. Так, 

самостійно та в партнерстві з іншими неурядовими організаціями було реалізовано 11 проектів. 

Одним із перших був виконаний проект у співпраці з ГО «Подільський центр прав людини» (м. 

Вінниця), що передбачав створення та діяльність «Подільської сервісної мережі для біженців та 

шукачів притулку» за фінансової підтримки Представництва УВКБ ООН в Україні. 

У 2003-2004 роках за фінансової підтримки Посольства США в Україні у співпраці з 

«Харківською правозахисною групою» громадська організація реалізувала проекти «Моніторинг 

порушень прав людини і свободи преси», «Моніторинг та повідомлення про порушення виборчих 

прав та виборчого процесу в ході виборів», результати яких увійшли до щорічної доповіді 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав людини в 

Україні. 

Надзвичайно тісною є співпраця громадської організації «Подільська правозахисна 

фундація» з Проектом USAID «Справедливе правосуддя» (до 2011 року – Проект «Україна: 

верховенство права»), за фінансової підтримки якого, у 2008-2015 роках було виконано 7 

проектів, направлених на покращення та вдосконалення судової системи України, зміцнення 

рівня довіри суспільства до судової влади через підвищення обізнаності громадськості із 

процесом її реформування.  

У 2003 році було створено та зареєстровано друкований орган – обласну правничу газету 

«Громадський форум», яка мала тираж 1000 примірників та виходила у 2004-2006 роках кожного 

кварталу, а у 2006-2007 роках за сприяння Проекту USAID «Гідна Україна» – щомісяця. 

Члени громадської організації «Подільська правозахисна фундація» входять до складу 

інших громадських формувань, є постійними членами громадських рад при Хмельницькій 

обласній державній адміністрації, управлінні МВС України в Хмельницькій області.  

 
Громадська організація 

«Подільська правозахисна фундація» 

29013, м. Хмельницький  

вул. Кам'янецька, 50 

тел/факс: (0382) 79-54-04 

foundation.khm@gmail.com 
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