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ВСТУП 

Звіт містить результати дослідження громадського сприйняття 
роботи Апеляційного суду Чернівецької області, Першотравневого районного 
суду міста Чернівці, Шевченківського районного суду міста Чернівці та 
Глибоцького районного суду Чернівецької області, яке було проведене 
громадською організацією «Громадсько-консалтингова група «ПАРТНЕР» з 
червня 2012 року по липень 2012 року на основі методології карток 
громадянського звітування (надалі – «КГЗ»), що є інструментом зовнішньої 
оцінки якості роботи суду.  

Методологія. 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 у адмініструванні судової діяльності методів 
оцінювання якості роботи суду. 

Оцінювання якості дозволяє керівництву суду вирішувати наступні 
завдання: 

 отримання інформації про поточну ситуацію у суді за  ключовими 
параметрами його діяльності; 

 обґрунтування поточних та стратегічних рішень; 
 визначення пріоритетів для змін; 
 моніторинг інновацій, оцінка їх результативності та ефективності; 
 оцінювання відповідності конкретних параметрів роботи суду до існуючих 

стандартів та нормативів.  
Якість роботи суду можна визначити як ступінь відповідності суду певним 

встановленим стандартам продуктивності, ефективності та якості. Основою 
таких стандартів є суспільні очікування щодо якості судових послуг (наприклад, 
повноти інформації, зручності та комфортності судових приміщень тощо), а 
також встановлені законом нормативи роботи суду (наприклад, тривалість 
судових проваджень, тощо).  

Світовий досвід дає приклади різних підходів до формулювання таких 
стандартів. Наприклад, в США ще з початку 80-х років на різних рівнях судової 
системи проводиться активна діяльність з розробки та впровадження таких 
стандартів. 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 інформації (наприклад, судової статистики) але й 
через показники суб’єктивних оцінок судового розгляду особами, що є його 
безпосередніми учасниками. Методологія карток громадського звітування є 
саме таким інструментом. Крім того, вона фактично є формою громадського 
моніторингу за якістю функціонування судової системи. 

Виходячи з методології, яка пропонується, якість роботи суду оцінюється 
з позиції відвідувача суду. Досліджуючи думку (хоча і суб’єктивну) 
відвідувача, ми виходили з того, що навіть якщо робота суду є ефективною за 
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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. 

Ефективність та корисність такої методології отримала підтвердження під 
час першого етапу опитувань в українських судах, що здійснювався у 2008-2009 
рр. громадськими організаціями за сприяння Проекту USAID «Україна: 
верховенство права». Методологію КГЗ удосконалено під час реалізації другого 
етапу в 2009-2010 рр. та третього етапу в 2010-2011 рр. На основі досвіду 
попередніх досліджень та з урахуванням положень розробленої комплексної 
системи оцінки якості роботи суду (де КГЗ є одним з методів) було підготовлено 
стандартний опитувальник. 

У дослідженні 2012 року при оцінюванні рівня задоволеності роботою суду 
його відвідувачами використовувалися таки критерії:  

 доступність суду;  

 зручність та комфортність перебування в суді;  

 повнота та ясність інформації; 

 дотримання термінів судового розгляду; 

 сприйняття роботи працівників апарату суду; 

 сприйняття роботи судді; 

 якість судового рішення.  

Організація опитування. На підготовчому етапі було налагоджено 
зв’язки з представниками пілотних судів, проведено фокус-групові дискусії, 
результати яких дозволили здійснити адаптацію стандартного опитувальника до 
ситуації у вказаних судах.  

З 27 червня до 31 липня 2012 року групою спеціально підготовлених 
інтерв’юерів опитані по 120 респондентів – відвідувачів Апеляційного суду 
Чернівецької області та Першотравневого районного суду міста Чернівці, по 118 
респондентів – відвідувачів Глибоцького районного суду Чернівецької області та 
Шевченківського районного суду міста Чернівці. Опитування здійснювалося 
безпосередньо в приміщеннях названих судів шляхом індивідуального 
особистого інтерв’ю за випадковою вибіркою. 

З метою поглиблення інтерпретації отриманих даних, за результатами 
опитування було проведено фокус-групові дискусії з працівниками відповідних 
судів та суддями. Отримані в ході дискусії коментарі взято до уваги при 
підготовці аналітичного звіту за результатами дослідження. 
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Розділ 1. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Преамбула: Загальна інформація про суд 

Апеляційний суд Чернівецької області знаходиться на Центральній площі міста 
Чернівці по вул. Емінеску, будинок 9. Загальна площа будівлі 2310 кв. м. Для 
проведення судових засідань обладнано 7 залів. Будівля в задовільному стані, 
але потребує капітального ремонту. Кожне робоче місце обладнано 
персональним комп’ютером та доступом до інтернету. 

Апеляційний суд розглядає апеляційні заяви на рішення судів першої інстанції 
по цивільних та кримінальних справах, розглядає подання відповідних органів 
про надання дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, справи 
про адміністративні правопорушення, інші справи та матеріали. 

У суді працює 38 суддів та 107 працівників апарату суду. 

В першому півріччі 2012 року судовою палатою в кримінальних справах (18 
суддів) було розглянуто 1162 справи та матеріалів (проти 1144 у І півріччі 2011 
року), що на 18, або 1,6% більше. 

Судовою палатою в цивільних справах (15 суддів) було розглянуто 703 справи 
та матеріалів (проти 1372 у І півріччі 2011 року), що на 669, або 48,8% менше. 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 
судового розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 120 респондент. 
Вік. Більшість опитаних становлять особи вікових груп від 40 до 59 років 

(45%) та 26-39 років (28,3%). Значно менше відвідувачів суду вікових груп 
«старші 60 років» – 19,2% та «18-25 років» – 7,5%. 

Рівень освіти. 58,3% опитаних мають повну вищу освіту, 12,5% - 
базову вищу освіту, 29,2% - особи із середньою та неповною середньою 
освітою. Серед опитаних респондентів 25% мають вищу юридичну освіту. 

Стать. Серед опитаних відвідувачів Апеляційного суду Чернівецької 
області 50% склали жінки, 50% - чоловіки. 

Місце проживання. 68,3% відвідувачів суду проживають в обласному 
центрі – місті Чернівці, 31,7% - мешканці інших населених пунктів району та 
області. 

Процесуальний статус. За статусом участі у судових справах 
більшість відвідувачів суду – 76,7% прийшли до установи, представляючи 
особисто себе (є позивачем/відповідачем/свідком/потерпілим), 20,0% 
представляли інтереси інших осіб. Ще 3,3% респондентів відвідали суд з інших 
причин. 

За категорією справ було отримано наступний розподіл: 84,2% 
респондентів були учасниками цивільного процесу, 12,5% - кримінального, 2,5% 
- адміністративного та 0,8% - справ про господарські правопорушення. 

Майновий статус. За оцінюванням даної характеристики переважна 
більшість опитаних – 70,8% - вважають себе людьми із середнім рівнем статку, 
18,3% - нижчим середнього, 5% опитаних вважають себе бідними, 5% 
заможними і лише 0,8 % вважають себе багатими. 

Наявність попереднього судового досвіду. 30,8% опитаних в даному 
суді респондентів є учасниками судового процесу вперше, 34,2% - були 
учасниками 2-5 судових процесів та 35% опитаних - 6 і більше разів. 

Стадія процесу. Більша кількість справ знаходились саме в процесі 
розгляду (64,2%), 21,7% респондентів вказали, що їх справи завершені та 14,2% 
вказали, що справи ще не розпочато. 
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Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Аналіз відповідей респондентів на питання стосовно обізнаності їх з 
роботою судів та суддів дозволив виявити, що цілком обізнані з роботою даного 
суду 15,3% опитаних, загалом обізнані 34,7% респондентів, майже не обізнана 
ними себе вважають 44,9% відвідувачів суду і відсоток осіб, які зовсім не 
обізнані з роботою суду в цілому склав 5,1% учасників опитування. Оцінка у 
даному питанні склала 2,6 бала. 

Закономірним є те, що серед осіб, які є обізнаними з роботою суду 
основну кількість респондентів складають особи з вищою юридичною освітою. 
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1.1. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Загальна оцінка якості роботи суду 

Загальна оцінка якості роботи суду проводиться на підставі 
узагальнення відповідей респондентів на питання «Як Ви оцінюєте якість 
роботи суду в цілому?». При оцінці якості роботи суду використовувалась 
п’ятибальна шкала. 

Як показало дослідження, більшість респондентів (50,0%) оцінюють 
якість роботи суду «добре», 21,7% - «відмінно», 19,2% - «задовільно». Лише 
9,2% опитаних дали негативні оцінки. 

В загальному оцінка якості роботи Апеляційного суду Чернівецької 
області склала 3,8 бала. 

Більша половина респондентів – 55,8% вважають, що наявні 
матеріально-технічні ресурси цілком забезпечують потреби працівників суду для 
ефективного виконання своєї роботи. Про те, що даних ресурсів не вистачає 
висловились 14,2% опитаних. Ще 30,0% не змогли відповісти на дане 
запитання. 

Враження від візиту до суду 

До того, як людині доведеться здійснити візит до судової установи та 
скористатися судовими послугами, у неї є свої уявлення щодо роботи суду та 
суддів, іноді інтерпретовані з розмов із рідними, друзями, колегами, сформовані 
засобами масової інформації. На основі чого у неї формуються очікування від 
візиту до суду. Серед респондентів, яких було опитано 40,0% підтвердили те 
що, їх враження від візиту – відповідають їхнім очікуванням. 35,8% зазначили, 
що до візиту вони були іншої думки про суд, що враження набагато кращі ніж 
очікувалось. Варто також зазначити, що 12,5% обрали відповідь «гірші ніж 
очікував». За результатами видно також, що відповіді на ці запитання в ході 
візиту до суду в день опитування зовсім не залежать від наявності чи відсутності 
юридичної освіти та спеціальних знань у респондента та від того, кого 
представляла особа в судовому процесі (особисто себе чи іншу особу). 11,7% 
не змогли відповісти на це запитання. 

В ході опитування респондентам, які були в цьому суді протягом 2009-
2011 років, ставилося питання «чи змінилась якість роботи суду з того часу?». 
На думку респондентів, серед тих, які стикалися з роботою суду в 2009-
2011роках (56,7% від загальної кількості респондентів), якість роботи суду 
«покращилась несуттєво» - 20,6% та «покращились значно» для 23,5% 
респондентів. Більше третини (35,3%) опитаних відвідувачів вважають, що 
якість роботи суду залишилась без змін. Частка незадоволених змінами, що 
відбулися в роботі суду становить 1,5%. Не змогли визначитись з відповіддю на 
дане запитання 19,1% опитаних. 

Після запровадження автоматизованої системи діловодства в 
організації роботи Апеляційного суду Чернівецької області позитивні зміни 
відчули 20% респондентів, ще 29,2% не відчули жодних змін. 4,2% відмітили 
негативні зміни після впровадження даної системи. Не змогли оцінити дані зміни 
у роботі суду 46,7% респондентів, так як вони не мали попереднього досвіду 
звернення до суду. 
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1.2. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

Окрім загальної оцінки якості роботи Апеляційного суду Чернівецької 
області респондентам було знову запропоновано 5-бальну систему оцінювання 
основних вимірів якості роботи судів: доступність суду; зручність та 
комфортність перебування в суді; повнота та ясність інформації; якість 
роботи працівників апарату суду; дотримання термінів судового розгляду; 
якість роботи суддів. 

Доступність суду 

Оцінка доступності суду визначалася за показниками, представленими на 
рис.1.1.: 

Рис. 1.1. Доступність суду (середнє значення за 5-бальною шкалою)

4,6

4,7

1,8

3,7

4,2

5,0

3,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Чи зручно Вам діставатись до будівлі суду громадським

транспортом?

Чи було Вам легко знайти будівлю суду вперше?

Чи можуть люди з обмеженими можливостями

безперешкодно потрапити до суду?

Чи завжди при потребі вдвалося дозвонитися та

отримати потрібну інформацію телефоном?

Чи дозволяє графік роботи канцелярії суду вчасно та

безперешкодно вирішувати справи в суді?

Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень

суду через обмеження охорони?

Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги

адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності?

Оцінка, балів

 
Дані, представлені на рис. 1.1., дозволяють констатувати середню 

оцінку (3,9 бали) доступності Апеляційного суду Чернівецької області. 
Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Суд знаходиться у досить зручному місці з можливістю безперешкодно 
діставатися до приміщення суду громадським транспортом. 

 В опитаних не виникало проблем з пошуком будівлі суду, навіть якщо вони 
вперше зверталися до суду щодо захисту своїх прав. 

 Позитивним є той факт, що 97,5% респондентів не зазнали жодних 
перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони. 

 Показник доступності приміщення суду для осіб з особливими потребами є 
досить низьким. Середня оцінка становить 1,8 бала. 63,8% опитаних 
респондентів вважають, що люди з обмеженими можливостями не можуть 
безперешкодно потрапити до приміщення суду. 

 Серед опитаних, які скористалися можливістю додзвонитися до суду (а 
таких 58,3%) 37,1% зазначили, що їм цілком вдалося отримати потрібну 
інформацію телефоном. Скоріше так – 28,6%, більш-менш – 17,1%, те що 
отримати необхідну інформацію по телефону цілком не вдалося відзначили 
15,7% учасників опитування. Задоволеність у даному питанні складає 
відповідно 3,7 бала. 

 Респонденти в більшості оцінили графік роботи канцелярії суду 
відповідями «цілком так» (56,3%) або «скоріше так» (18,8%). Середній бал 
в даному питанні склав 4,2. 

 Щодо доступності послуг адвоката то відповіді респондентів розподілились 
наступним чином: цілком змогли б собі дозволили скористатися даною 
послугою 30,4%, «скоріше так» - 11,8%. Не змогли б дозволити собі 
звернутись до адвоката 29,4% і «скоріше ні» - 15,7% опитаних відвідувачів 
суду. Не визначились з відповіддю 12,7% респондентів. 
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Зручність та комфортність перебування у суді. 

Важливим індикатором якості роботи суду є зручність та комфортність 
перебування у суді громадян, що оцінювався за показниками, представленими 
на рис. 1.2.: 

Рис. 1.2. Зручність та комфортність перебування в суді (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи є характерним для приміщення суду: достатність зручних місць

для очікування, оформлення документів, підготовки до засідань?

Чи є характерним для приміщення суду: в ільний доступ до побутових

приміщень?

Чи є характерним для приміщення суду:чистота та прибраність

приміщень?

Чи є характерним для приміщення суду: достатність освітлення?

Оцінка, балів

 
Дані, представлені на рис. 1.2., дозволяють говорити про позитивну 

оцінку (4,3 бали) забезпечення зручності та комфортності перебування 
громадян в Апеляційному суді Чернівецької області  

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «Чи є характерним для приміщень суду достатність 
зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 
засідання» - 76,7% респондентів дали відповідь «скоріше так» або 
«цілком так». 

 Про відсутність проблем із доступом до побутових приміщень (туалетів) 
зазначили лише 49,5% респондентів, «скоріше так» - дали оцінку 20,6% 
опитаних, більш-менш доступними дані приміщення вважають 14,0% 
респондентів. Не доступними побутові приміщення вважають 15,9% 
опитаних респондентів. 

 Високою оцінкою відзначено чистоту та прибраність приміщення суду. Те 
що у приміщенні достатньо чисто вважають 87,5% респондентів, які 
відповіли «скоріше так» та «цілком так».  

 87,5% респондентів оцінили відповідями «скоріше так» та «цілком так» 
достатність освітлення приміщення суду. 

Повнота та ясність інформації 

Повнота і ясність інформації, представленої у суді відіграє важливу 
роль для людини, оскільки звертаючись до судової установи не знає з чого їй 
розпочати, які документи потрібно підготувати і т.д. 

Дані представлені на рис. 1.3., дозволяють зробити висновок про досить 
позитивну оцінку (4,1 бали) відвідувачами повноти та ясності інформації. 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Переважна більшість респондентів (66,7%) вважають, що в приміщені 
суду зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв).  

 Наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів судових 
засідань, інших приміщень задовольняє 77,9% респондентів, «більш-
менш» відповіли 17,3% опитаних. 

 76,3% опитаних відвідувачів суду залишилися задоволеними наявною в 
суді інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, 
17,8% відзначили «і так, і ні». 
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 На питання «чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація 
щодо справ, що призначені до розгляду?» 73,7% респондентів дали 
позитивну відповідь. 

Рис.1.3.Повнота та ясність інформації (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди (дошки об'яв)?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суд інформація щодо:

розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:

правил допуску в суд та перебування в ньому?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:

справ, що призначені до розгляду?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:

зразків документів (заяв, клопотань тощо)?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:

порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та розімірів

платежів?

Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію?

Оцінка, балів

 
 Щодо наявності в суді інформації стосовно зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо), то цілком задовольняє обсяг такої інформації 50,0% 
респондентів, скоріше її вистачає 23,5% респондентів. 

 Інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та 
розмірів платежів була оцінена респондентами наступним чином: 
«скоріше так» - 39,0%; «цілком так» - 18,5%, більш-менш – 23,9% 
респондентів. Цілком не задовольняє надана інформація лише 3,3% 
учасників опитування. 

 Лише 25,8% опитаних відвідувачів суду скористалися сторінкою 
Апеляційного суду в інтернеті. З них 83,9% кажуть, що знайшли там 
потрібну інформацію. 

Якість роботи працівників апарату суду 

Даний чинник є суттєвим показником загальної оцінки якості роботи 
суду, який оцінювався за показниками, представленими на рис. 1.4.: 

Рис.1.4. Якість роботи працівників апарату (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи працівники апарату суду працювали старанно та не

припускалися помилок, які призводили б до перероблення

документів та порушення термінів?

Чи виявили працівники апарату суду такі риси: доброзичливість,

повагу, бажання допомогти?

Чи виявили працівники апарату суду такі риси: однакове

ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу?

Чи виявили працівники апарату суду такі риси: професіоналізм,

знання своєї справи?

Оцінка, балів

 
Дані, представлені на рис. 1.4., дозволяють говорити, що відвідувачі 

Апеляційного суду Чернівецької області ставлять працівникам його апарату 
тверду «четвірку» (4,1 бали). 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 
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 При оцінці якості діяльності апарату суду особливе значення відіграє 
професіоналізм та знання своєї справи, які працівники проявляють при 
спілкуванні з відвідувачами суду. Слід відзначити, що більшість 
респондентів 55,0% відзначили, що працівники апарату суду цілком 
професійні і знають свою справу. «Скоріше так» відповіли 29,2%. 

 Лише 66,7% респондентів відзначили однакове ставлення працівників 
апарату до всіх категорій відвідувачів незалежно від їх соціального 
статусу; 22,5% вважають, що «більш-менш» однакове; 10,8% дають 
негативну відповідь на це питання. 

 50,0% опитаних відвідувачів Апеляційного суду Чернівецької області 
висловили цілковите задоволення доброзичливим ставленням, повагою 
та бажанням допомогти зі сторони працівників апарату суду, «скоріше 
так» відповіли 23,3% респондентів. 4,4% респондентів висловили 
цілковите незадоволення ставленням до себе працівників апарату суду. 

 50,0% опитаних відвідувачів суду вважають, що працівники суду 
працювали старанно і не припускалися помилок, які б призводили до 
переробки документів чи порушення термінів, «скоріше так» дали 
відповідь 27,5%. Недобросовісною роботу працівників Апеляційного суду 
Чернівецької області вважають 11,6% опитаних респондентів, які дали 
відповідь «скоріше ні» і «цілком ні». 

Дотримання термінів судового розгляду 

Дотримання термінів судового розгляду є важливим індикатором, який 
впливає на оцінку якості роботи суду в цілому, та оцінювався за показниками, 
представленими на рис. 1.5.: 

Рис.1.5. Дотримання термінів судового розгляду (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу

засідання?

Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?

Чи вважаєте Ви обгрунтованими затримки або перенесення слухань у

розгляді Вашої справи?

Оцінка, балів

 

Дані, представлені на рис. 1.5., дозволяють зробити висновок про 
досить високий рівень задоволеності відвідувачів дотриманням термінів 
судового розгляду в Апеляційному суді Чернівецької області. Середній бал 4,1. 
Оцінювали даний аспект роботи суду лише респонденти, у яких справа 
розглядається або ж розгляд справи завершено, а це 85,8% від загальної 
кількості опитаних відвідувачів. 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє 
засідання по Вашій справі?» - 79,6% респондентів дали позитивні 
відповіді. 

 У 63,6% випадках респонденти зазначили, що їх побажання були 
враховані при призначенні дня та часу засідання. 

 В більшості випадків респонденти зазначають про своєчасне 
надходження повісток та повідомлень про розгляд справ. 68,9% 
респондентів отримували повістки та повідомлення цілком вчасно, 10,7% 
відповіли скоріше за все вчасно. 

 Більше половини респондентів вважають цілком обґрунтованими 
затримки/перенесення слухань у розгляді справи – 64,1%. «Скоріше так» 
дали відповідь 16,6%. учасників опитування. 
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Сприйняття роботи судді 

Даний аналіз передбачає вимір якості роботи суддів за кількома 
показниками, які представлені середнім балом на рис. 1.6.: 

Рис.1.6. Якість роботи суддів (середнє значення за 5-бальною шкалою) 
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Дані, представлені на рис. 1.6., дозволяють зробити висновок про 

високу оцінку (4,2 бали) якості роботи суддів Апеляційного суду Чернівецької 
області. Даний аспект діяльності суду оцінювався респондентами, у яких справа 
знаходиться в процесі розгляду або ж розгляд справи завершено (85,8% від 
загальної кількості опитаних відвідувачів). 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Те що судді були неупередженими і незалежними (суддя не піддавався 
зовнішньому тиску, якщо такий був) цілком були впевнені 36,9% 
респондентів, «скоріше так» - 21,4%. Не змогли визначитись з відповіддю 
на дане запитання 24,3%учасників опитування, справи яких завершені 
або знаходяться в процесі розгляду. 17,5% дали негативну оцінку. 

 77,7% респондентів визнають, що суддя проявляв по відношенню до них 
коректність, доброзичливість та ввічливість. Абсолютно незадоволені 
ставленням суддів до себе лишилися 4,9% учасників опитування. 

 Щодо ретельності підготовки судді до справи то цілком обізнаними в ній 
вважають 58,3% опитаних зазначили – «цілком так», 14,6% - «скоріше 
так». 

 Прокоментувати заяву протилежної сторони в судовому засіданні мали 
можливість 79,6% респондентів. Зовсім не мали такої можливості лише 
2,9% опитаних відвідувачів суду . 

 84,4% респондентів підтвердили дотримання суддею процедури судового 
розгляду. 

Якість судового рішення 

Остаточне враження про суд та якість надання судових послуг 
формується у відвідувачів після отримання рішення по справі. Тому це є досить 
важливим аспектом в роботі суду.  

Із загальної кількості опитаних відвідувачів рішення по справі отримали 
21,7% респондентів Апеляційного суду Чернівецької області. У 50,0% опитаних 
відвідувачів суду рішення було прийнято на їх користь . 

Усі респонденти, справи яких завершені, відповіли що рішення 
отримали вчасно, без затримок. 

Переважна більшість респондентів (92,8%), серед тих, хто отримав 
повний текст рішення зазначили, що рішення викладено легкою, доступною для 
розуміння мовою. 

У 78,6% випадків респонденти відзначають обґрунтованість рішення по 
справі. Як наслідок 33,3% респондентів серед тих, хто отримав рішення по 
справі, планують оскаржувати його у вищестоящому суді. 
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1.3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Аналіз важливості вимірів якості 

Одним із основних завдань дослідження було визначення пріоритетних 
напрямків покращення якості роботи суду, базуючись на запропонованій системі 
вимірів якості. В ході опитування в Апеляційному суді Чернівецької області 
респондентам було запропоновано здійснити ранжування шести вимірів якості 
за ступенем важливості (1 - найбільш важливий вимір якості (слід покращувати 
в першу чергу), 6 – найменш важливий). 

Рис.1.7. Важливість вимірів якості для відвідувачів суду
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За результатами дослідження, найважливішим виміром якості 

функціонування суду для його відвідувачів є якість роботи судді, на другому 
місці - якість роботи працівників апарату суду, на третьому – дотримання 
термінів судового розгляду, на четвертому місці - доступність суду. Повноту та 
ясність інформації респонденти поставили на п’яте місце. Найменш важливим 
для відвідувачів Апеляційного суду при зверненні є зручність та комфортність 
перебування в ньому. Варто зазначити, що громадяни звертаються до суду за 
захистом своїх справ, і тому їх дійсно в першу чергу цікавить професійно 
винесене суддею рішення. І хоча в даному питанні зручність та комфортність 
ставиться на останнє місце, ці фактори можуть значно пом’якшити 
незадоволення відвідувача суду при загальній оцінці. 

Громадянам було запропоновано внести свої пропозиції щодо змін, які 
на їхню думку необхідно запровадити саме в Апеляційного суду Чернівецької 
області. 

В табл. 1.1. наведено рекомендації щодо покращення якості роботи 
суду, запропоновані самими респондентами по кожному з вимірів в порядку їх 
важливості. 

Таблиця 1.1. Рекомендації з покращення якості роботи суду, надані 
відвідувачами суду 

 Виміри якості Рекомендації 

1. Доступність суду - Покращити умови доступу до суду для людей 
з обмеженими можливостями, встановити 
пандус; 

- Встановити ліфт для людей з обмеженими 
можливостями; 

2. Зручність та 
комфортність 
перебування в 
суді 

- Встановити відеозапис судових засідань; 
- Встановити кондиціонери; 
- Постійно провітрювати зали засідань; 
- Збільшити кількість залів для очікування; 
- Збільшити кількість зручних місць для 

очікування, поставити м’які крісла; 
- Поставити кавовий апарат; 
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- Ізолювати приміщення зали суду від 
внутрішнього двору, заважає шум. 

3. Дотримання 
термінів судового 
розгляду 

- Вчасно розпочинати судові засідання, оскільки 
учасники процесу залежать від графіку руху 
транспорту (респондент проживає в одному з 
районів області).Своєчасно розпочинати 
судовий процес; 

- Скоротити терміни судового розгляду; 
- Вчасно повідомляти сторони по справі про 

розгляд справи. 

4. Повнота та ясність 
інформації 

- Покращити роботу інформаційного центру, 
шляхом розвантаження лінії зв’язку; 

- Збільшити кількість інформаційних стендів; 
- Своєчасно розміщувати інформацію на 

сторінці суду в мережі Інтернет; 
- Поряд з інформаційними моніторами 

розмістити інформаційні стенди (дошки 
оголошень); 

- Розміщення переліку справ на сайті. 

5. Якість роботи 
працівників 
апарату суду 

- Підвищити рівень професійної підготовки 
працівників апарату суду; 

- Більш толерантно ставитись до людей 
похилого віку та людей з особливими 
потребами; 

- Надсилати сторонам повні рішення по справі в 
межах строків, встановлених законодавством. 

6. Якість роботи 
судді 

- Зменшити навантаження суддів шляхом 
збільшення їх штату; 

- Підвищувати рівень кваліфікації суддів; 
- Проводити спеціальні заняття щодо етичних 

стандартів поведінки та спілкування з 
відвідувачами суду; 

- Вчасно приходити на засідання; 
- Краще ознайомлюватись із справою. 

Отже, узагальнюючи отримані від респондентів рекомендації щодо 
покращення якості роботи суду слід зазначити, що найбільша кількість 
рекомендацій стосується таких вимірів, як покращення роботи судді і 
працівників судового апарату.  

Окремим шляхом в покращенні якості роботи суду є збільшення його 
фінансування, адже значна кількість заходів щодо покращення діяльності суду 
потребує коштів. Хоча 55,8% респондентів вважають, що наявні матеріально-
технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду для ефективного 
виконання ними своїх обов’язків. 
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1.4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі результатів опитування відвідувачів Апеляційного суду 
Чернівецької області можна зробити наступні висновки: 

На тверду «четвірку» з незначними зауваженнями оцінено якість роботи 
Апеляційного суду Чернівецької області. Хоча загальна оцінка становить лише 
3,8 бала, оцінки по категоріях в 75% питань перевищують 4 бали.  

При тому, варто зазначити про не залежність оцінки якості роботи суду 
від кінцевого результату справи, а також від процесуального статусу 
респондента та кількості візитів до суду. 

Територіально приміщення є досить доступним для відвідувачів, у яких 
не виникає особливих проблем з його пошуком. Воно знаходиться в самому 
центрі міста Чернівці. Дістатися до суду громадським транспортом можливо з 
будь-якого куточка міста, а також з залізничного та автовокзалу. При вході до 
приміщення суду, де працює охорона, практично не виникає жодних проблем з 
пропуском при наявності документів, що посвідчують особу. Проте потребує 
додаткового вивчення питання з консультуванням відвідувачів суду по 
телефону, що також відноситься до категорії «доступність суду, а також доступ 
до суду людей з обмеженими можливостями. Графік роботи канцелярії суду є 
зручним для більшості місцевих користувачів судових послуг, та дещо є 
незручним для деяких користувачів, які доїжджають з інших населених пунктів 
області. Матеріально-технічне забезпечення суду на думку опитаних допомагає 
працівникам суду в ефективному виконанні своїх обов’язків і є достатнім для 
цього. 

Практично половина відвідувачів Апеляційного суду не можуть 
дозволити собі послуги адвоката. Поряд з тим, нижче середнього мають дохід 
лише 23% опитаних. Причинами такої ситуації респонденти називають високу 
вартість адвокатських послуг та невідповідність їх ціни запропонованій якості. 

На досить високому рівні відзначений й комфорт та умови перебування 
у приміщенні Апеляційного суду Чернівецької області. Приміщення суду є 
чистими та прибраними, достатньо освітленим. Основна частина відвідувачів 
задоволена доступністю та облаштуванням місць для очікування, ознайомлення 
з матеріалами справ та підготовки до слухання справ. Порівняно нижчу оцінку 
(4,0 бала) дають доступності побутових приміщень в суді. Це пояснюють 
відсутністю вказівників в приміщенні і потребою уточнювати, де знаходяться 
побутові приміщення, в працівників суду. 

В суді зручно розташовані інформаційні стенди та досить доступно 
викладено інформацію щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, 
Також у суді забезпечено наявність зразків документів та інформації щодо 
правил допуску в суд та перебування в ньому, списків справ, що призначені до 
розгляду. Проте частина респондентів звертає увагу на те, що дану інформацію 
слід розмістити в більш доступному для відвідувачів місці. 

В основній більшості респонденти задоволені дотриманням термінів 
судового розгляду, не виявлено і проблем з отриманням судових повісток та 
повідомлень про розгляд справ. Немає складнощів і з ознайомленням з 
матеріалами справ та дотриманням термінів прийняття рішень. Разом з цим 
деякі респонденти відмітили, що при призначенні дати і часу розгляду справи не 
завжди враховуються їх побажання. Можна припустити, що саме цей факт є 
причиною, чому відвідувачі вважають «дотримання термінів судового розгляду» 
виміром, який потрібно постійно покращувати. 

Дослідження показало, що респонденти добре відмічають роботу та 
професійні якості працівників апарату суду: їх професійність, доброзичливість, 
повагу, коректність та дисциплінованість. Дещо турбує респондентів питання 
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однакового ставлення працівників апарату суду до всіх відвідувачів незалежно 
від їх соціального статусу.  

Рівень оцінки роботи суддів теж добрий. Судді ретельно вивчають 
матеріали справи та дотримуються процедури судового розгляду, забезпечують 
дотримання законних прав та обов’язків усіх учасників судового процесу. 
Відвідувачів турбує питання неупередженості та незалежності суддів. Варто 
детальніше проаналізувати дане питання. 

Таким чином, можна наголосити на достойному рівні якості роботи 
Апеляційного суду Чернівецької області, умов перебування у ньому та якості 
прийнятих рішень суддями. 

Рекомендації 

Проаналізувавши та обговоривши отримані висновки та надані 
респондентами рекомендації представникам суду, пропонуємо наступні заходи 
для покращення функціонування Апеляційного суду Чернівецької області: 

Доступність суду: 

1. Проаналізувати під час внутрішніх нарад рівень фізичної доступності 
людей з обмеженими можливостями до приміщення суду та користування 
ними, сприяти покращенню умов для безперешкодного доступу людей з 
обмеженими можливостями та старших 60 років. 

2. Проаналізувати технічну можливість безперебійного прийому телефонних 
дзвінків протягом робочого дня (наприклад, виділити окрему «гарячу» 
телефонну лінію Апеляційного суду), провести додаткове навчання для 
працівників апарату на предмет інформування клієнтів суду щодо 
загальних питань та стану їхньої справи в телефонному режимі. 

3. Рекомендувати місцевим адвокатам ознайомитися з принципами надання 
безкоштовної правової допомоги «pro bono» та консультувати бідні та 
уразливі верстви населення на безоплатній основі 

Зручність та комфортність перебування в суді: 

4. Позитивні показники зручності та комфортності функціонування 
Апеляційного суду Чернівецької області вимагають від його працівників ще 
більшої уваги і прискіпливості в питаннях організації зручності та комфорту. 
Поточна ситуація сприятиме підвищенню вимог користувачів суду до цих 
показників. Тому варто продовжувати звертати особливу увагу на ці 
критерії, постійно обговорювати в колективі, прислуховуватись до 
побажань відвідувачів. 

5. Розробити систему вказівників в приміщенні суду для полегшення 
орієнтування відвідувачів в Апеляційному суді. 

6. Проаналізувати можливість збільшення зручних місць для очікування, 
оформлення документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання. 

7. Періодично провітрювати зали судових засідань та по можливості 
встановити в них кондиціонери. 

Повнота та ясність інформації 

8. Розробити стратегію інформування громадськості щодо ролі та функцій 
Апеляційного суду, спрямовану на зміну стереотипів сприйняття суду з 
карально-адміністративного органу на орган становлення правосуддя, 
визначити відповідального за цей напрямок. 
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9. Розробити систему налагодження зворотного зв’язку з користувачами 
судових послуг через встановлення біля інформаційних стендів суду 
скриньки для повідомлень, відгуків, скарг на недобросовісну поведінку 
працівників суду та суддів, пропозицій щодо покращення роботи суду, 
листів вдячності за ефективну роботу та допомогу. 

10. Рекомендуємо звернути увагу, особливо людей молодого та середнього 
віку на сторінку суду в інтернет-просторі. Проаналізувати можливості 
використання інтернет-сайту та його недоліки, розробити систему 
ефективного інформування громадськості з допомогою сучасних 
інформаційних технологій. Додатково здійснювати її наповнення різного 
роду роз’ясненнями, новинами, дискусіями, що актуальні для відвідувачів 
саме Апеляційного суду Чернівецької області. 

Дотримання термінів судового розгляду 

11. Постійно контролювати процеси, що пов’язані з дотриманням термінів 
судового розгляду. Здійснювати аналіз затримок судових засідань та 
розробляти стандартні процедури їх уникнення. По-можливості намагатися 
враховувати позиції сторін щодо часу засідання. 

Якість роботи працівників апарату 

12. Постійно наголошувати під час робочих нарад про потребу дотримуватись 
принципу рівності до усіх відвідувачів суду, незалежно від їхнього 
соціального статусу та виявляти коректність і ввічливість, бажання 
допомогти при спілкуванні з користувачами судових послуг 

13. Розглянути можливість введення в практику внутрішнього оцінювання 
працівників суду, на його основі формувати базу потреб персоналу в 
саморозвитку та покращенні навичок, зокрема з управління конфліктами, 
комунікацій з клієнтами, лідерства, а також сприяти їх задоволенню. 

14. Звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 
об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до 
учасників судового процесу.  
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Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕРШОТРАВНЕВОМУ 
РАЙОННОМУ СУДІ МІСТА ЧЕРНІВЦІ 

Преамбула: Загальна інформація про суд 

Першотравневий районний суд міста Чернівці знаходиться на вулиці Головній 
міста Чернівці в будинку №105. 

Будівля суду, площею 962,4 кв.м потребує капітального ремонту. Працює 4 зали 
судових засідань. 

Персонал суду включає 8 суддів та 33 працівника апарату суду. Суд в достатній 
мірі забезпечений технічними засобами та доступом до інтернету. 

За 9 місяців 2012 року судом розглянуто 2295 цивільних справ, 274 
адміністративні, 490 кримінальні та 4054 справи про адміністративні 
правопорушення. 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 
судового розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 120 респондент. 
Вік. Найбільший відсоток респондентів склали дві вікові категорії – «40-

59 років» - 40,0% та «26-39 років» - 36,7%. Кількість респондентів віком «18-25 
років» склала 11,7%. Така сама кількість осіб у віковій категорії «60 років і 
старші» -11,7%. 

Рівень освіти. Серед респондентів більшість складають люди з повною 
вищою освітою – 56,7%, з яких 19,2% мають вищу юридичну освіту. Базову 
вищу освіту мають 12,5%. Значний відсоток складають респонденти з 
середньою та неповною середньою освітою – 30,8%. 

Стать. Серед опитаних відвідувачів Першотравневого районного суду 
міста Чернівці 50,8% склали чоловіки, 49,2% - жінки.  

Місце проживання. Серед опитаних відвідувачів суду 80,0 % 
проживають у межах населеного пункту, де розташований суд, тобто в місті 
Чернівці. Інші 20,0% проживають в інших населених пунктах.  

Процесуальний статус. За статусом участі у судових справах 
більшість відвідувачів суду – 88,3% прийшли до установи, представляючи 
особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / потерпілим), і 11,7% 
представляли інтереси інших осіб. 

Майновий статус. Бідними себе вважають 4,2% респондентів, 
більшість (69,2%) само ідентифікують себе як особи з середнім статком та 
15,2% - нижче середнього статку. Заможними вважають себе 10,8% опитаних 
респондентів.  

Наявність попереднього судового досвіду. Серед опитаних 
переважають ті відвідувачі (41,7%), які вперше брали участь в судовому 
процесі. 2-5 разів були учасниками судового процесу 30,8% респондентів, а 6 і 
більше разів беруть в ньому участь 27,5% опитаних. 

Вид судового процесу. За категорією справ було отримано наступний 
розподіл: 75,0% респондентів були учасниками цивільного процесу, 20,0% - 
кримінального, 3,3% - адміністративного та 1,7% - справ господарського 
процесу. 

За статусом участі у судових справах більшість відвідувачів суду – 
89,4% прийшли до установи, представляючи особисто себе (є позивачем / 
відповідачем /свідком / потерпілим), і 9,6% представляли інтереси інших осіб. 

Стадія процесу. Більша кількість справ знаходились саме в процесі 
розгляду (60,8%), 15,8% респондентів вказали, що їх справи завершені та 23,3% 
опитаних вказали, що справи ще не розпочато. 



 20 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Аналіз відповідей респондентів на питання стосовно обізнаності їх з 
роботою судів та суддів дозволив виявити, що цілком обізнані з роботою даного 
суду 39,2% опитаних, загалом обізнані ще 35,0% респондентів, 19,2% майже не 
обізнані і зовсім не обізнані з роботою суду в цілому лише 6,7% учасників 
опитування. Рівень обізнаності з роботою Першотравневого районного суду 
міста Чернівці склав 3,1 бала. 
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2.1. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Загальна оцінка якості роботи суду: 

 Загальна оцінка якості роботи суду проводиться на підставі 
узагальнення відповідей респондентів на запитання «як Ви оцінюєте якість 
роботи суду в цілому?». При оцінці якості роботи суду використовувалась 
п’ятибальна шкала. 

Як показало дослідження, більшість респондентів (45,0%) оцінюють 
якість роботи суду «добре», ще 21,7% опитаних оцінили роботу суду на 
«відмінно». Оцінку «задовільно» поставили 20,8%, а дуже поганою роботу 
Першотравневого районного суду Чернівецької області вважають 5,8% 
учасників опитування. 

В загальному середній бал якості роботи Першотравневого районного 
суду склав 3,7 бала. 

Значна частина респондентів - 46,7% вважають, що наявні матеріально-
технічні ресурси не забезпечують потреби працівників суду для ефективного 
виконання своєї роботи. Про те, що даних ресурсів вистачає висловились 42,5% 
опитаних. 

Враження від візиту до суду 

До того, як людині доведеться здійснити візит до судової установи та 
скористатися судовими послугами, у неї є свої уявлення щодо роботи суду та 
суддів, сформовані на основі інформації, отриманої з зовнішніх джерел. На 
основі чого у неї формуються очікування від візиту до суду. Серед респондентів, 
яких було опитано 44,2% підтвердили те що, їх враження від візиту – 
відповідають їхнім очікуванням. 19,2% зазначили, що до візиту вони були іншої 
думки про суд, що враження набагато кращі ніж очікувалось. Варто також 
зазначити, що 22,5% обрали відповідь «гірші ніж очікував». За результатами 
видно також, що відповіді на ці запитання в ході візиту до суду в день 
опитування зовсім не залежать від наявності чи відсутності юридичної освіти та 
спеціальних знань у респондента та від того, кого представляла особа в 
судовому процесі (особисто себе чи іншу особу). 14,2% не відповідали на це 
запитання. 

Крім того респондентам було поставлено запитання чи змінилась якість 
роботи суду в порівнянні з 2009-2011 роками. Те що змін ніяких не відбулось 
відзначили 18,3% опитаних, ще 12,5% відзначили значне і 13,3% незначне 
покращення у роботі суду. Не відповідали на дане питання 52,5% відвідувачів 
Першотравневого районного суду міста Чернівці тому, що не звертались до 
суду в попередні роки, і відповідно не змогли відмітити зміни, що відбулись. 

Після запровадження автоматизованої системи діловодства в 
організації роботи Першотравневого районного суду міста Чернівці позитивні 
зміни відчули 21,7% респондентів, ще 35,8% не відчули жодних змін. 5,0% 
відмітили негативні зміни після впровадження даної системи. Не змогли оцінити 
дані зміни у роботі суду 37,5% респондентів, так як вони не мали попереднього 
досвіду звернення до суду. 
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2.2 ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 
Загальна оцінка якості роботи суду здійснювалась за 6-ма основними 

вимірами: доступність суду; зручність та комфортність перебування в суді; 
повнота та ясність інформації; якість роботи працівників апарату суду; 
дотримання термінів судового розгляду; якість роботи суддів. 

Доступність суду 

Оцінка доступності суду визначалася за показниками, представленими 
середнім балом на рис. 2.1: 

Рис. 2.1. Доступність суду (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи було Вам легко знайти будівлю суду вперше?
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безперешкодно потрапити до суду?

Чи завжди при потребі вдвалося дозвонитися та

отримати потрібну інформацію телефоном?

Чи дозволяє графік роботи канцелярії суду вчасно та

безперешкодно вирішувати справи в суді?

Чи зазнавали Ви певних першкод у доступі до приміщень

суду через обмеження охорони?

Чи могли б Ви собі дозволити витрати на адвоката

(юриста-консультанта) у разі необхідності?

Оцінка, балів

 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 В опитаних не виникало проблем з пошуком будівлі суду, навіть якщо 
вони вперше зверталися за захистом своїх прав до цього суду. 

 Першотравневий районний суд в місті Чернівці знаходиться у досить 
зручному місці з можливістю безперешкодно діставатися до приміщення 
суду громадським транспортом. 72,6% респондентів зазначили, що їм 
цілком зручно доїжджати до приміщення суду громадським транспортом, 
ще 16,8% відповіли «скоріше так». 

 Позитивним є і той факт, що 95% респондентів не зазнали перешкод у 
доступі до приміщень суду через обмеження охорони. 

 Оцінка доступності приміщення суду для осіб з особливими потребами є 
досить низьким, середній бал становить лише 2 бала. 66,7% опитаних 
респондентів вважають, що люди з обмеженими можливостями не 
можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду. 

 Цілком задоволені роботою інформаційного центру суду при зверненні за 
інформацією по телефону 31,6% респондентів, скоріше задоволені - 
22,1%, більш менш задоволені даною послугою 25,3% опитаних. Досить 
високий відсоток респондентів, які зазначили, що отримати необхідну 
інформацію за телефоном не вдалося і він склав 21,0% від респондентів, 
які скористались даною послугою. 

 Респонденти в більшості (75,9%) оцінили графік роботи канцелярії суду 
відповідями «скоріше так» (29,2%) або «цілком так» (46,7%). Середня 
оцінка в даному питанні склала 4,2 бала. 

 Щодо доступності послуг адвоката то відповіді респондентів 
розподілились наступним чином: цілком змогли б собі дозволили 
скористатися даною послугою 28,7%, «скоріше так» - 25,9%. Не змогли б 
дозволити собі звернутись до адвоката 15,7% опитаних відвідувачів суду. 
Не змогли визначитись з відповіддю 29,6% респондентів. 

Зручність та комфортність перебування у суді 
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Важливим індикатором якості роботи суду є зручність та комфортність 
перебування у суді громадян, що оцінювався за показниками, представленими 
середнім балом на рис. 2.2:  

Рис. 2.2. Зручність та комфортність перебування в суді (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи є характерним для приміщення суду: достатність освітлення?

Оцінка, балів

Дані, представлені на рис. 2.2, дозволяють констатувати досить низьку оцінку 
забезпечення зручності та комфортності перебування громадян у 
Першотравневому районному суді м. Чернівці (3,4 бали). Основні висновки за 
результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «Чи є характерним для приміщень суду достатність 
зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 
засідання» - 45,8% респондентів дали відповідь «скоріше так» або 
«цілком так». Решта сумнівалась та дала відповідь «не вистачає» 

 Посередньо в приміщеннях суду було оцінено чистоту та прибраність. Те 
що у приміщенні суду достатньо чисто вважають 46,7% респондентів, які 
відповіли «скоріше так» і «цілком так». Незадоволення висловили 22,5% 
опитаних. 

 58,4% респондентів оцінили відповідями «скоріше так» та «цілком так» 
достатність освітлення. Про те, що освітленість суду недостатнє 
висловились 15% опитаних респондентів. 

 Про відсутність проблем із доступом до побутових приміщень (туалетів) 
зазначили 46,7% відвідувачів суду, «скоріше так» - оцінили 24,2%, 19,2% 
відповіли, що «доступ до побутових приміщень для даного суду не 
характерний». 

Повнота та ясність інформації 

На загальну оцінку суду також впливає і такий важливий чинник, як 
повнота та ясність інформації, що оцінювався за показниками представленими 
на рис. 2.3.: 

Рис.2.3. Повнота та ясність інформації (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Дані представлені на рис. 2.3., дозволяють зробити висновок про 
позитивну оцінку (4,1 бали) відвідувачами повноти та ясності інформації. 
Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Переважна більшість респондентів (76,7%) вважають, що в приміщені 
суду зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв). 

 Наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів судових 
засідань, інших приміщень задовольняє 73,4% опитаних респондентів.  

 Такий самий бал 4.0 має ступінь задоволеності опитаних відвідувачів 
наявною в суді інформацією щодо правил допуску в суд та перебування в 
ньому. 

 На питання «чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація 
щодо справ, що призначені до розгляду?» 81,6% респондентів дали 
позитивну відповідь. 

 Щодо наявності в суді інформації стосовно зразків документів (заяв, 
клопотань, тощо), то цілком задовольняє обсяг такої інформації 47,5% 
респондентів, «скоріше так» відповіли 32,5% респондентів. 

 Інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та 
розмірів платежів була оцінена респондентами теж на досить високому 
рівні: «скоріше так» - 35,8%; «цілком так» - 43,3%. 

 Що ж до запитання про наявність інформації на сторінці суду в інтернеті, 
то варіанти відповідей респондентів важко проаналізувати, тому що, 
більша частина опитаних, а це 73,3% людей, які не користуються 
інтернет-сторінкою суду. 78,2% опитаних дали позитивну оцінку наявній 
інформації на сторінці суду. 

Якість роботи працівників апарату суду 

Даний чинник є суттєвим показником загальної оцінки якості роботи 
суду, який оцінювався за показниками, представленими середнім балом на рис. 
2.4: 

Рис.2.4. Якість роботи працівників апарату (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Дані, представлені на рис. 2.4., дозволяють зробити висновок про в 
цілому позитивну оцінку (4,1 бали) якості роботи працівників апарату 
Першотравневого районного суду м. Чернівці. Основні висновки за 
результатами аналізу показників є такими: 

 При оцінці якості діяльності апарату суду особливе значення відіграє 
професіоналізм та знання своєї справи, які працівники проявляють при 
спілкуванні з відвідувачами суду. Слід відзначити, що більшість 
респондентів 41,7% відзначили, що працівники апарату суду цілком 
професійні і знають свою справу. «Скоріше так» відповіли 37,5%. 
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 Позитивно було оцінено респондентами питання однакового ставлення 
до всіх громадян, незалежно від їх соціального статусу, з боку працівників 
апарату суду. «цілком так» відповіли - 37,5% і «скоріше так» - 37,5% 
учасників опитування. 11,7% респондентів відзначили різне ставлення 
працівників апарату до відвідувачів. 

 40,8% опитаних відвідувачів Першотравневого районного суду висловили 
цілковите задоволення доброзичливим ставленням, повагою та 
бажанням допомогти зі сторони працівників апарату суду, «скоріше так» 
відповіли 35,0% респондентів.  

 46,7% користувачів послуг суду вважають, що працівники працювали 
старанно і не припускалися помилок, які призводили б до переробки 
документів чи порушення термінів. «скоріше так» дали відповідь 25,8%. 
Недобросовісною роботу працівників суду вважають 10,0% опитаних 
респондентів, які дали відповідь «скоріше ні» і «цілком ні».  

Дотримання термінів судового розгляду 

Дотримання термінів судового розгляду є важливим індикатором, який 
впливає на оцінку якості роботи суду в цілому, та оцінювався за показниками, 
представленими на рис. 2.5.: 

Рис.2.5.Дотримання термінів судового розгляду (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Дані, представлені на рис. 2.5, дозволяють зробити висновок про 
середній рівень задоволеності (4,0 бали) відвідувачів дотриманням термінів 
судового розгляду у Першотравневому районному суді м. Чернівці. Оцінювали 
даний аспект роботи суду лише респонденти, у яких справа розглядається або 
ж розгляд справи завершено (75,8% від загальної кількості опитаних 
відвідувачів). Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє 
засідання по Вашій справі?» 61,4% респондентів дали позитивні відповіді. 
Значна частина опитаних відвідувачів (26,4%) відповіли негативно, які 
дали відповіді «скоріше ні» та «цілком ні». 

 У 75,9% випадків були враховані побажання респондентів при 
призначенні дня та часу засідання.  

 На питання про вчасне отримання повісток та повідомлень про розгляд 
справи «скоріше так» відповіло 20,9%, «цілком так» - 62,6% опитаних 
респондентів.  

 Більшість учасників опитування вважають обґрунтованими 
затримки/перенесення слухань у розгляді справи – 72,6%. 

Сприйняття роботи судді 

Даний аналіз передбачає вимір за кількома показниками, які 
представлені середнім балом на рис. 2.6.: 
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Рис.2.6. Якість роботи суддів (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Дані, представлені на рис. 2.6., дозволяють зробити висновок про в 

цілому позитивну оцінку (4,3 бали) якості роботи суддів Першотравневого 
районного суду міста Чернівці. Даний аспект діяльності суду оцінювався 
респондентами, у яких справа знаходиться в процесі розгляду або ж розгляд 
справи завершено (75,8% від загальної кількості опитаних відвідувачів). Основні 
висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Те що судді були неупередженими і незалежними (суддя не піддавався 
зовнішньому тиску, якщо такий був) цілком були впевнені 47,3% 
респондентів, «скоріше так» - 25,3%. 

 88,1% респондентів визнають, що суддя проявляв по відношенню до них 
коректність, доброзичливість та ввічливість. 

 Щодо ретельності підготовки судді до справи та обізнаності в ній то 56,0% 
опитаних зазначили – «цілком так», 16,5% - «скоріше так». 

 Прокоментувати заяву протилежної сторони в судовому засіданні мали 
можливість 82,4% респондентів. Не мали такої можливості 5,5% опитаних 
відвідувачів суду. 

 89,1% респондентів підтвердили дотримання суддею процедури судового 
розгляду.  

Якість судового рішення 

Остаточне враження про суд та якість надання судових послуг 
формується у відвідувачів після отримання рішення по справі. Тому це є досить 
важливим аспектом в роботі суду.  

Із загальної кількості опитаних відвідувачів Першотравневого районного 
суду міста Чернівці рішення по справі отримали 15,8% респондентів, з них у 
82,4% випадках рішення було прийнято на користь респондента. 

Повний текст рішення по справі на момент проведення опитування 
отримало 89,5% респондентів. Позитивним є те, що 100% респондентів 
отримали текст рішення вчасно. 

Переважна більшість респондентів (76,5%), серед тих, хто отримав 
повний текст рішення зазначили, що рішення цілком було викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою, ще 23,5% дали відповідь «скоріше так». 

У 88,2% випадках респонденти відзначають обґрунтованість рішення по 
справі. Жоден з опитаних відвідувачів не вважає, що рішення у справ є 
необґрунтованим. Як наслідок, лише 6,3% респондентів, серед тих, хто отримав 
рішення по справі, планує оскаржити його до вищестоящого суду. 
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2.3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Аналіз важливості вимірів якості 

Одним із основних завдань дослідження було визначення пріоритетних 
напрямків покращення якості роботи суду, базуючись на запропонованій системі 
вимірів якості. Респондентам було запропоновано визначитись, що саме слід 
покращувати в першу чергу аби підвищити якість роботи Першотравневого 
районного суду міста Чернівці. Тому респондентам було запропоновано 
здійснити ранжування шести вимірів якості за ступенем важливості (1 - 
найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6 – найменш 
важливий). (Рис. 2.7). 

Рис.2.7. Важливість вимірів якості для відвідувачів суду
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За результатами дослідження, найважливішим виміром якості 
функціонування суду для відвідувачів є дотримання термінів судового розгляду, 
на другому місці зручність та комфорт перебування у суді. На третьому – 
доступність суду, на четвертому місці повнота та ясність інформації. Якість 
роботи працівників апарату займає п’яте місце. Найвищу оцінку відвідувачі 
Першотравневого районного суду поставили якості роботи суддів. 

Окрім того, громадянам було запропоновано внести свої пропозиції 
щодо змін, які на їхню думку необхідно запровадити саме в Першотравневому  
районному суді міста. 

Прислухавшись до думки громадян, в табл. 2.1. наведено рекомендації 
щодо покращення якості роботи суду, запропоновані самими респондентами по 
кожному з вимірів в порядку їх важливості. 

Таблиця 2.1. Надані респондентами рекомендації з покращення якості 
роботи суду 

 Виміри якості Рекомендації  

1 Доступність суду - Встановити контроль за виконанням рішень суду; 
- Покращити консультаційну роботу суду в 

телефонному режимі. 

2 Зручність та 
комфортність 
перебування в 
суді 

- Провести ремонт приміщення; 
- Реконструювання внутрішній двір будівлі суду; 
- Відремонтувати сходи; 
- Покращити умови доступу до суду для людей з 

обмеженими можливостями, встановити пандус; 
- Збільшити кількість залів судових засідань; 
- Встановити мікрофони у залах засідань; 
- Регулярно провітрювати зали судових засідань; 
- Відкрити медичний кабінет в приміщенні суду; 
- Збільшити кількість зручних місць для очікування; 
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- Краще прибирати у приміщенні суду. 

3 Дотримання 
термінів судового 
розгляду 

- Більш ретельно планувати порядок засідань та 
завчасно інформувати сторони про час початку та 
можливі затримки; 

- Скоротити терміни судового розгляду; 
- Вчасно та в повному обсязі інформувати сторони 

процесу про його хід. 

4 Повнота та 
ясність 
інформації 

- Покращити роботу інформаційного центру, 
шляхом розвантаження лінії зв’язку; 

- Своєчасно розміщувати інформацію на сторінці 
суду в мережі Інтернет; 

- Поряд з інформаційними моніторами розмістити 
інформаційні стенди (дошки оголошень). 

5 Якість роботи 
працівників 
апарату 

- Підвищити рівень професійної підготовки 
працівників апарату суду; 

- Надсилати сторонам повні рішення по справі в 
межах строків, встановлених законодавством. 

6 Якість роботи 
судді 

- Дотримуватись діючого законодавства України: 
- Зменшити навантаження суддів шляхом 

збільшення їх штату; 
- Краще ознайомлюватись із справою. 
- Підвищувати професійний рівень судді. 

Отже, узагальнюючи отримані від респондентів рекомендації щодо 
покращення якості роботи суду слід зазначити, що найбільша кількість 
рекомендацій стосується підвищення рівня зручності і комфорту під час 
перебування в суді. Як зазначалось в преамбулі приміщення суду потребує 
генеральної реконструкції. 
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2.4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі результатів опитування відвідувачів Першотравневого 
районного суду міста Чернівці можна зробити наступні висновки: 

 Якість роботи суду отримала досить високі оцінки і позитивні відгуки від 
респондентів. Варто зазначити залежність оцінки якості роботи суду від 
кінцевого результату справи, а також від процесуального статусу респондента 
та кількості візитів до суду. 

Територіально приміщення суду є досить доступним для відвідувачів. 
Досить зручно дістатися до суду громадським транспортом. 

Графік роботи канцелярії дозволяє більшості відвідувачів вчасно 
вирішувати свої справи в суді.  

 Можливість людей з обмеженими можливостями безперешкодно 
потрапити до приміщення суду і користуватися і користуватися послугами суду є 
досить низькою. 

 Умови зручності і комфорту перебування в суді оцінюються 
респондентами задовільно, що потребує додаткової уваги до категорії чистота 
приміщення. 

В суді зручно розташовані інформаційні стенди та досить доступно 
викладено інформацію щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, 
список справ, що призначені до розгляду. Також у суді забезпечено наявність 
інформації щодо правил допуску в суд та перебування в ньому. Проте частина 
респондентів звертає увагу на те , що дану інформацію слід розмістити в більш 
доступному для відвідувачів місці. 

Працівники апарату суду є старанними в роботі, під час спілкування з 
відвідувачами проявляють такі риси як доброзичливість та повага, бажання 
допомогти, однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу 

Матеріально-технічне забезпечення суду на думку опитаних є 
недостатнім для ефективного виконання працівниками суду своїх обов’язків. 

Учасники судового процесу в більшості своєчасно отримують повістки 
та повідомлення про розгляд справи, вважають обґрунтованими 
затримки/перенесення слухань у розгляді справи.  

На високому рівні оцінюється якість роботи суддів, які дотримуються 
процедури судового розгляду, а сторони мають можливість прокоментувати 
свою позицію у справі. Відсутній тиск на суддів, на чому зауважила більшість 
респондентів, а рішення, що виносяться в суді є якісними. 

Рекомендації 

Проаналізувавши та обговоривши отримані висновки та надані 
респондентами рекомендації представникам суду, пропонуємо наступні заходи 
для покращення функціонування Першотравневого районного суду міста 
Чернівці. 

Доступність суду: 

1. Покращити умови доступу до суду осіб з обмеженими можливостями. 

2. Проаналізувати ситуацію щодо надання консультацій відвідувачам суду в 
телефонному режимі. Визначити типові питання відвідувачів суду, які 
зазвичай задають в телефонному режимі, та розробити на них стандартні 
консультації. По можливості відкрити «гарячу» телефонну лінію для 
консультування громадськості. 

Зручність та комфортність перебування в суді 
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3. Проаналізувати можливість збільшення зручних місць для очікування, 
оформлення документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання. 

4. Обстежити приміщення на предмет освітлення та забезпечити покращення 
освітлення зон роботи з інформаційними стендами та документами. 

5. По можливості збільшити кількість залів судових засідань. 

6. Звернути увагу технічного персоналу на постійний контроль за чистотою в 
приміщенні суду. 

7. Встановити інформаційні стенди щодо розміщення відповідних кабінетів, 
залів, побутових приміщень. 

Повнота та ясність інформації 

8. Встановити в холі суду з метою налагодження зворотного зв’язку з 
відвідувачами суду скриньки для повідомлень, відгуків, скарг на 
небросовісну поведінку працівників суду та суддів, пропозицій щодо 
покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну роботу та 
допомогу. 

Дотримання термінів судового засідання 

9. Постійно контролювати процеси, що пов’язані з дотриманням термінів 
судового розгляду. Здійснювати аналіз затримок судових засідань та 
розробляти стандартні процедури їх уникнення. 

10. Толерантно пояснювати учасникам засідань причини затримок засідань та 
по-можливості вчасно попереджати їх про перенесення засідань. 

Якість роботи суддів та працівників апарату 

11. Для підвищення та вдосконалення професіоналізму працівників апарату 
суду та суддів проводити різного роду навчальні заходи, тренінги, 
спрямовані на розвиток персоналу. Передбачити в програмах підвищення 
кваліфікації суддів спеціальні заняття щодо етичних стандартів поведінки 
та спілкування з відвідувачами суду. 
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Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 
РАЙОННОМУ СУДІ МІСТА ЧЕРНІВЦІ 

Преамбула: Загальна інформація про суд 

Шевченківський районний суд м.Чернівці розташований за адресою м. 
Чернівці, вул. Кафедральна, 4, індекс 58000. Штат суду у кількості 56 одиниць, з 
них 1 голова суду та 1 заступник голови суду, 10 суддів, 1 керівник апарату суду, 
1 заступник керівника апарату суду та 42 працівника апарату суду. Голова суду 
Данилюк Микола Іванович, заступник голови суду Мамчин Петро Ігорович. 
Керівник апарату суду Перепелюк Василь Васильович, заступник керівника -  
Гринчак Руслана Василівна. 

В провадженні Шевченківського районного суду м. Чернівці 
розглядаються кримінальні, цивільні, адміністративні справи по КАСУ та справи 
про адміністративні правопорушення. В 1 півріччі 2012 року Шевченківським 
районним судом м. Чернівці розглянуто: 269 кримінальних справ, 1627 
цивільних справ; адміністративних справ розглянуто 135, справ про 
адміністративні правопорушення  – розглянуто 1664, інших справ  – 1430. 

Середнє навантаження за 1-ше півріччя 2012 року на кожного суддю 
складає по 22 кримінальні справи, 140 цивільних справ, 12 адміністративних 
справ по КАСУ, 140 справ про адміністративні правопорушення та 120 інші 
справи. 

Загальна площа суду 1271,2 кв.м. Технічний стан приміщення потребує 
капітального ремонту. В приміщенні суду є 4 зали судових засідань. 

Комп’ютерною технікою та оргтехнікою суд забезпечений в повному 
обсязі. Доступ до Інтернету є. 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 
судового розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 118 респондент. 
Вік.  Найбільший відсоток респондентів склали дві вікові категорії – «26-

39 років» - 40,7% та «40-59 років» - 28,0%. Кількість респондентів віком «18-25 
років» склала 20,3%. Найменша  кількість осіб у віковій категорії «60 років і 
старші» -11,0%. 

Рівень освіти. Серед респондентів більшість складають люди з повною 
вищою освітою – 55,1%, з яких 21,2% мають вищу юридичну освіту. Базову 
вищу освіту мають 8,5%. Значний відсоток складають респонденти з середньою 
та неповною середньою освітою – 36,4%. 

Стать. Серед опитаних відвідувачів Шевченківського районного суду 
міста Чернівці 50,0% склали чоловіки і 50,0% - жінки.  

Місце проживання. Серед опитаних відвідувачів суду  87,3 % 
проживають у межах населеного пункту, де розташований суд, тобто в місті 
Чернівці. Інші 12,7% проживають в інших населених пунктах.  

Процесуальний статус.  За статусом участі у судових справах 
більшість відвідувачів суду – 78,8% прийшли до установи, представляючи 
особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / потерпілим), 16,1% 
представляли інтереси інших осіб. Ще 5,1% респондентів відвідали суд з інших 
причин. 

Майновий статус.  За рівнем само ідентифікації респондентів, основна 
частина 71,2% - особи з середнім рівнем статку. З невисоким рівнем статку, а 
відповідно – нижче середнього статку – 20,3%, бідними себе вважають 5,1% 
респондентів. До категорії заможних себе відносять 3,4% опитаних. 

Наявність попереднього судового досвіду. Серед опитаних 
переважають ті відвідувачі (42,4%), які вперше брали участь в судовому 
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процесі. 2-5 разів були учасниками судового процесу 28,8% респондентів.  
Стільки ж відвідувачів беруть в ньому участь 6 і більше разів. 

Вид судового процесу. За категорією справ було отримано наступний 
розподіл: 41,5% респондентів були учасниками цивільного процесу, 43,2% - 
кримінального, 10,2% - адміністративного та 5,1% - справ господарського 
процесу. 

Стадія процесу. Більша кількість справ знаходились саме в процесі 
розгляду (59,3%), 35,6% опитаних вказали, що справи ще не розпочато і лише 
5,1% респондентів вказали, що їх справи завершені. 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Аналіз відповідей респондентів на питання стосовно обізнаності їх з 
роботою судів та суддів дозволив виявити, що цілком обізнані з роботою даного 
суду 25,4% опитаних, загалом обізнані 38,1% респондентів, майже не обізнана 
ними себе вважають 24,6% і зовсім не обізнані з роботою суду в цілому 11,9% 
учасників опитування. Середні бал у даному питанні склав 2,8. 

Закономірним є те, що серед осіб, які є обізнаними з роботою суду 
основну кількість респондентів складають особи з вищою юридичною освітою. 
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3.1. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Загальна оцінка якості роботи суду: 

Загальна оцінка якості роботи суду проводиться на підставі 
узагальнення відповідей респондентів на питання «Як Ви оцінюєте якість 
роботи суду в цілому?». При оцінці якості роботи суду використовувалась 
п’ятибальна шкала. 

Як показало дослідження, третина респондентів (30,1%) оцінюють якість 
роботи суду «задовільно». «Добре» роботу суду оцінили 25,5% респондентів, 
ще 23,4% опитаних оцінили якість роботи суду на «відмінно». Дуже поганою 
роботу Шевченківського районного суду міста Чернівці вважають 11,7% 
учасників опитування. 

В загальному середній бал якості роботи Шевченківського районного 
суду міста Чернівці склав 3,4 бала. 

Більша частина респондентів – 45,8% вважають, що наявні 
матеріально-технічні ресурси цілком забезпечують потреби працівників суду для 
ефективного виконання своєї роботи. Про те, що даних ресурсів не вистачає 
висловились 31,4% опитаних. 22,9% не відповідали на дане запитання . 

Враження від візиту до суду 

До того, як людині доведеться здійснити візит до судової установи та 
скористатися судовими послугами, у неї є свої уявлення щодо роботи суду та 
суддів. На основі чого у неї формуються очікування від візиту до суду. Серед 
опитаних респондентів 66,9% підтвердили те що, їх враження від візиту – 
відповідають їхнім очікуванням. Лише 6,8%  зазначили, що до візиту вони були 
іншої думки про суд, що враження  набагато кращі ніж очікувалось. Варто також 
зазначити, що 26,3% обрали відповідь «гірші ніж очікував».  

В ході опитування респондентам, які були в цьому суді протягом 2009-
2011 років, ставилося питання «Чи змінилась якість роботи суду з того 
часу?». На думку респондентів, серед тих, які стикалися з роботою суду в 2009-
2011 роках (59,3% від загальної кількості респондентів), якість роботи суду 
«покращилась несуттєво» - 17,14% та «покращилась значно» - для 8,5% 
респондентів. Більша частина (45,7%) опитаних відвідувачів  вважають, що 
якість роботи суду залишилась без змін. Частка незадоволених змінами, що 
відбулися в роботі суду становить 10,0%. Не змогли відповісти на дане 
запитання 18,6% респондентів. 

Після запровадження автоматизованої системи діловодства в 
організації роботи Шевченківського районного суду міста Чернівці позитивні 
зміни відчули 17,8% респондентів, ще 50,8% не відчули жодних змін. Лише 2,5% 
відмітили негативні зміни після впровадження даної системи. Не змогли оцінити 
дані зміни у роботі суду 28,4% респондентів, так як вони не мали попереднього 
досвіду звернення до суду. 
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3.2. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

Загальна оцінка якості роботи суду здійснювалась за 6-ма основними 
вимірами: доступність суду; зручність та комф ортність перебування в суді; 
повнота та ясність інформації; якість роботи працівників апарату суду; 
дотримання термінів судового розгляду; якість роботи суддів. 

Доступність суду 

Оцінка доступності суду визначалася за показниками, представленими 
середнім балом на рис. 3.1.: 

Рис.3.1. Доступність суду (середнє значення за 5-бальною шкалою)

4,4

4,8

2,4

3,5

3,9

4,8

3,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Чи зручно Вам діставатись до будівлі суду громадським

транспортом?

Чи було Вам легко знайти будівлю суду вперше?

Чи можуть люди з обмеженими можливостями

безперешкодно потрапити до суду?
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Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Шевченківський районний суд в місті Чернівці знаходиться у зручному 
місці з можливістю безперешкодно діставатися до приміщення суду 
громадським транспортом, про що зазначили 78,4% респондентів. 

 Позитивним є і той факт, що 93,2% респондентів не зазнали перешкод у 
доступі до приміщень суду через обмеження охорони. 

 У опитаних не виникало проблем з пошуком будівлі суду, навіть якщо 
вони вперше зверталися до суду щодо захисту своїх прав. 

 Показник доступності приміщення суду для осіб з особливими потребами 
є досить низьким, середній бал становить 2,4 бала. 59,4% опитаних 
респондентів вважають, що люди з обмеженими можливостями не 
можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду. 

 Серед опитаних, які скористалися можливістю додзвонитися до суду ( а 
таких 67,8%) 45,0% зазначили, що їм цілком вдалося отримати потрібну 
інформацію телефоном, «скоріше так» 15,0%, «більш-менш» задоволені 
даною послугою 10,0%. Про те, що отримати необхідну інформацію за 
телефоном не вдалося відзначають 30,0% учасників опитування. 
Середня оцінка склала 3,5 бали. 

 Респонденти в більшості оцінили графік роботи канцелярії суду 
відповідями «скоріше так» (10,1%) або «цілком так» (57,3%). Середній 
бал в даному питанні склав 3,9. 

 Щодо доступності послуг адвоката то відповіді респондентів 
розподілились наступним чином: цілком змогли б собі дозволили 
скористатися даною послугою 43,5%, «скоріше так» - 3,7%. Не змогли б 
дозволити собі звернутись до адвоката 28,7% і «скоріше ні» - 6,5% 
опитаних відвідувачів суду. Не змогли відповісти на дане запитання  
17,6% респондентів. 
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Зручність та комфортність перебування у суді 

Важливим індикатором якості роботи суду є зручність та комфортність 
перебування у суді громадян, що оцінювався за показниками, представленими 
на рис. 3.2.: 

Рис.3.2. Зручність та комфортність перебування в суді (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Оцінка, балів

 

Дані, представлені на рис. 3.2, дозволяють констатувати посередню 
оцінку (3,5 бали) забезпечення зручності та комфортності перебування 
громадян у Шевченківському районному суді міста Чернівці. Основні висновки 
за результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «Чи є характерним для приміщень суду достатність 
зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 
засідання» - 43,2% респондентів дали відповідь «скоріше так» або 
«цілком так». 32,2% відвідувачів суду зазначили, що не вистачає місць 
для очікувань. 

 Про відсутність проблем із доступом до побутових приміщень (туалетів) 
зазначили 54,5%, «скоріше так» - оцінили 13,9%, більш-менш доступними 
дані приміщення вважають 11,9% респондентів, скоріше ні – 7,9% і  
цілком не доступними побутові приміщення вважають 11,9% опитаних 
респондентів.  

 Задовільно в приміщеннях суду було оцінено чистоту та прибраність. Те 
що у приміщенні Шевченківського районного суду достатньо чисто 
вважають 56,8% респондентів, які відповіли «скоріше так» та «цілком 
так». 19,8% вважають, що у приміщенні не чисто та не прибрано. 

 53,4% респондентів оцінили відповідями «скоріше так» та «цілком так» 
достатність освітлення. Про те, що освітленість суду недостатнє 
висловились 19,5% опитаних, які дали відповіді «цілком ні» і «скоріше ні». 

Повнота та ясність інформації 

На загальну оцінку суду також впливає і такий важливий чинник, як 
повнота та ясність інформації, що оцінювався за показниками, представленими 
на рис. 3.3. Вони дозволяють зробити висновок про відносно позитивну оцінку 
(4,1 бали) відвідувачами повноти та ясності інформації. Основні висновки за 
результатами аналізу показників є такими: 

 Переважна більшість респондентів (76,3%) вважають, що в приміщені 
суду зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв). 14,4% 
респондентів відмітили незручність розташування даних стендів. 

 Наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів судових 
засідань, інших приміщень задовольняє 63,6% респондентів. 
Недостатньою дану інформацію вважають 16,1% опитаних респондентів. 
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Рис.3.3. Повнота та ясність інформації (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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 Середня оцінка 4,2 бала визначає степінь задоволеності опитаних 

відвідувачів наявною в суді інформацією щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому. Для 78,0% відвідувачів цієї інформації достатньо, 
9,3% відзначають її не достатність. 

 На питання «Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація 
щодо справ, що призначені до розгляду?» 69,5% респондентів дали 
позитивну відповідь, не задовольняє наявна інформація 18,6% опитаних. 

 Щодо наявності в суді інформації стосовно зразків документів (заяв, 
клопотань, тощо), то цілком задовольняє обсяг такої інформації 57,6% 
респондентів, «скоріше» її вистачає 15,3% респондентів. 15,3% вказує на 
недостатність зразків документів. 

 Інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та 
розмірів платежів була оцінена респондентами теж на досить високому 
рівні: «скоріше так» - 22,4%; «цілком так» відповіли 51,0% учасників 
опитування. Абсолютно незадоволені даною інформацією 15,3% 
опитаних респондентів.  

 Що ж до запитання про наявність інформації на сторінці суду в інтернеті, 
то варіанти відповідей респондентів важко проаналізувати, тому що, 
більша частина опитаних, а це 77,1% людей, які не користуються 
мережею інтернет або сторінкою суду в інтернеті. Інша ж частина 
респондентів, які скористались даною послугою, позитивно оцінили 
інтернет-сторінку суду - 88,9%. 

Якість роботи працівників апарату суду 

Даний чинник є суттєвим показником загальної оцінки якості роботи 
суду, який оцінювався  за показниками, представленими на рис. 3.4.: 
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Рис.3.4. Якість роботи працівників апарату (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 При оцінці якості діяльності апарату суду особливе значення відіграє 
професіоналізм та знання своєї справи, які працівники проявляють при 
спілкуванні з відвідувачами суду. Слід відзначити, що більшість 
респондентів 52,5% відзначили, що працівники апарату суду цілком 
професійні і знають свою справу. «Скоріше так» відповіли 16,9%.  

 Позитивно було оцінено респондентами питання однакового ставлення 
до всіх громадян, незалежно від їх соціального статусу, з боку працівників 
апарату суду («цілком так» - 42,9%, «скоріше так» - 9,5%). Дуже високий 
відсоток респондентів - 31,4% відзначили абсолютну відсутність 
однакового ставлення до всіх відвідувачів. 

 44,9% опитаних відвідувачів суду висловили цілковите задоволення 
доброзичливим ставленням, повагою та бажанням допомогти зі сторони 
працівників апарату суду, «скоріше так» відповіли 11,0% респондентів. 
22,9% респондентів такого ставлення не відчули. 

 36,8% користувачів послуг Шевченківського районного суду міста Чернівці 
вважають, що працівники працювали старанно і не припускалися 
помилок, які призводили б до переробки документів чи порушення 
термінів. «скоріше так» дали відповідь 18,9%. Разом з тим досить високий 
відсоток опитаних відвідувачів суду вважають роботу працівників 
недобросовісною – 31,1% опитаних респондентів, які дали відповідь 
«скоріше ні» і «цілком ні». Цей показник потребує додаткового аналізу зі 
сторони працівників апарату. 

Дотримання термінів судового розгляду 

Дотримання термінів судового розгляду є важливим індикатором, який 
впливає на оцінку якості роботи суду в цілому, та оцінювався за показниками, 
представленими на рис. 3.5.: 

Рис.3.5. Дотримання термінів судового розгляду (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Оцінка, балів
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Дані, представлені на рис. 3.5, дозволяють зробити висновок про 
низький рівень задоволеності (3,4 бали) відвідувачів дотриманням термінів 
судового розгляду у Шевченківському районному суді міста Чернівці. Оцінювали 
даний аспект роботи суду лише респонденти, у яких справа розглядається або 
ж розгляд справи завершено, а це 64,4% від загальної кількості опитаних 
відвідувачів. Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє 
засідання по Вашій справі?» лише 38,1% респондентів дали позитивні 
відповіді. Половина  опитаних відвідувачів (50,0%) відповіли негативно, і 
дали відповіді «скоріше ні» та «цілком ні». 

 У 65,8% випадків були враховані побажання респондентів при 
призначенні дня та часу засідання. Досить великий відсоток респондентів 
відмітили, що при призначенні дня і часу засідання їхні побажання не 
були враховані, таких 26,4%. 

 На питання про вчасне отримання повісток та повідомлень про розгляд 
справи  «скоріше так» відповіло 7,9%, «цілком так» - 61,8% опитаних 
респондентів. Про невчасне надходження повісток відзначили майже 
22,4%  респондентів. 

 Трохи менше половини респондентів вважають обґрунтованими 
затримки/перенесення слухань у розгляді справи – 48,7%. Те що 
затримки/перенесення слухань були цілком необґрунтовані вважають 
25,0% і скоріше ні – 9,2% відвідувачів Шевченківського районного суду. 

Сприйняття роботи судді 

Даний аналіз передбачає вимір за кількома показниками, які 
представлені середнім балом на рис. 3.6.: 

Рис.3.6. Якість роботи суддів (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Дані, представлені на рис. 3.6., дозволяють зробити висновок про в 
цілому позитивну оцінку (4.0 бали) якості роботи суддів Шевченківського 
районного суду міста Чернівці. Даний аспект діяльності суду оцінювався 
респондентами, у яких справа знаходиться в процесі розгляду або ж розгляд 
справи завершено (64,4% від загальної кількості опитаних відвідувачів). Основні 
висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Те що судді були неупередженими і незалежними (суддя не піддавався 
зовнішньому тиску, якщо такий був) цілком були впевнені 51,5% 
респондентів, «скоріше так» - 16,2%. Упередженість та залежність від 
незрозумілих факторів помітили 19,1% опитаних. 

 75,0% респондентів визнають, що суддя проявляв по відношенню до них 
коректність, доброзичливість та ввічливість.  
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 Щодо ретельності підготовки судді до справи та обізнаності в ній то 43,4% 
опитаних зазначили – «цілком так», 25,0% - «скоріше так». 14,5% вважали 
що суддя був погано підготовлений і навіть зовсім не підготовлений до 
розгляду справи.  

 Прокоментувати заяву протилежної сторони в судовому засіданні мали 
можливість 73,6% респондентів.  

 72,4% респондентів підтвердили дотримання суддею процедури судового 
розгляду. 

Якість судового рішення 

Остаточне враження про суд та якість надання судових послуг 
формується у відвідувачів після отримання рішення по справі. Тому це є досить 
важливим аспектом в роботі суду. 

Із загальної кількості опитаних відвідувачів Шевченківського районного 
суду міста Чернівці рішення по справі отримали лише 5,1% респондентів, з них 
83,3% рішення було прийнято не на користь респондента. Вчасно отримали 
текст рішення 50,0% опитаних відвідувачів суду. 

Переважна більшість респондентів (75,0%), серед тих, хто отримав 
повний текст рішення зазначили, що рішення було викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою. 
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3.3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Аналіз важливості вимірів якості 

Одним із основних завдань дослідження було визначення пріоритетних 
напрямків покращення якості роботи суду. В ході опитування у Шевченківському 
районному суді міста Чернівці респондентам було запропоновано здійснити 
ранжування шести вимірів якості за ступенем важливості (1 - найбільш 
важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6 – найменш 
важливий). (Рис. 3.7) 

Рис.3.7. Важливість вимірів якості для відвідувачів 
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За результатами дослідження, найважливішим виміром якості роботи 

суду, який завжди потрібно покращувати і вдосконалювати є покращення роботи 
судді, на другому місці якість роботи працівників апарату суду На третьому – 
дотримання термінів судового розгляду , на четвертому місці повнота та ясність 
інформації. Доступність суду  респонденти поставили на п’яте місце. Найвищу 
оцінку відвідувачі Шевченківського районного суду  поставили зручності та 
комфорту перебування в суді. 

Окрім того, громадянам було запропоновано внести свої пропозиції 
щодо змін, які на їхню думку необхідно запровадити саме в Шевченківському 
районному суді міста Чернівці. 

Прислухавшись до думки громадян, в табл. 3.1. наведено рекомендації 
щодо покращення якості роботи суду, запропоновані самими респондентами по 
кожному з вимірів в порядку їх важливості. 

Таблиця 3.1. Надані респондентами рекомендації з покращення якості 
роботи суду 

 Виміри якості Рекомендації 

1. Доступність суду 
- Покращити умови доступу до суду для людей 

з обмеженими можливостями, встановити 
пандус; 

- Впроваджувати прецендентне право; 

2. Зручність та 
комфортність 
перебування в 
суді 

- Зробити ремонт будівлі суду і приміщення; 
- Побудувати нове приміщення суду; 
- Збільшити кількість залів для очікування; 
- Збільшити кількість зручних місць для 

очікування; 
- Покращити побутові приміщення; 
- Збільшити кількість зручних місць для 

очікування. 

3. Дотримання 
термінів судового 

- Вчасно розпочинати судові засідання; 
- Вчасно повідомляти сторони по справі про 

розгляд справи; 
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розгляду - Дотримуватись термінів розгляду справ. 

4. Повнота та ясність 
інформації 

- Своєчасне розміщення рішень до Єдиного 
реєстру судових рішень; 

- Своєчасно розміщувати інформацію на 
сторінці суду в мережі Інтернет про справи; 

- Поряд з інформаційними моніторами 
розмістити інформаційні стенди (дошки 
оголошень); 

- Розміщення переліку справ на сайті. 

5. Якість роботи 
працівників 
апарату суду 

- Створити прозорий механізм підбору 
працівників апарату на роботу; 

- Підвищити рівень професійної підготовки 
працівників апарату суду; 

- Надсилати сторонам повні рішення по справі в 
межах строків, встановлених законодавством. 

6. Якість роботи 
судді 

- Вибори суддів народом; 
- Забезпечити народний контроль за суддями; 
- Зняти недоторканість суддів; 
- Дотримуватись законності, справедливості при 

прийнятті рішень; 
- Краще ознайомлюватись із справою. 

Отже, узагальнюючи отримані від респондентів рекомендації щодо 
покращення якості роботи суду слід зазначити, що найбільша кількість 
рекомендацій стосується таких вимірів, як покращення якості роботи судді та 
зручності і комфорту перебування в суді. 
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3.4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

На основі результатів опитування відвідувачів Шевченківського 
районного суду  міста Чернівці можна зробити наступні висновки: 

Якість роботи суду отримала задовільні оцінки, та не дуже хороші 
відгуки. 

За результатами дослідження суд є досить доступним для його 
відвідувачів, оскільки знаходиться на центральній вулиці міста Чернівці. 

Графік роботи канцелярії дозволяє більшості відвідувачів вчасно 
вирішувати свої справи в суді. 

Проблемним аспектом залишається забезпечення доступу осіб з 
обмеженими можливостями та пенсіонерів. 

Умови зручності і комфорту перебування в суді оцінюються 
респондентами як задовільні, респонденти зазначають потребу негайного хоча 
б косметичного ремонту. 

Інформація, що розміщена в суді для відвідувачів суду потребує 
додаткового аналізу та постійного он оновлення та поповнення. Самі стенди 
респонденти рекомендують розмістити в більш зручному місці. 

Професійний рівень працівників апарату потребує кваліфікованого 
навчання. Попри загалом задовільні оцінки, респонденти відзначають певні 
негативні моменти, які потребують додаткового аналізу. 

Учасники судового процесу в більшості своєчасно отримують повістки 
та повідомлення про розгляд справи, вважають обґрунтованими 
затримки/перенесення слухань у розгляді справи. Досить високий відсоток 
респондентів зауважують, що їх побажання не враховуються при призначенні 
дня та часу засідання. 

Порівняно на високому рівні оцінюється якість роботи суддів, які 
дотримуються процедури судового розгляду, а сторони мають можливість 
прокоментувати свою позицію у справі. Суддям варто більш ретельніше 
готуватися до справ та намагатися уникати суб’єктивізму та упередженості при 
прийнятті рішень 

Матеріально-технічне забезпечення суду на думку опитаних є достатнім 
для ефективного виконання своїх обов’язків працівниками суду. 

Рекомендації 

Проаналізувавши та обговоривши отримані висновки та надані 
респондентами рекомендації представникам суду, пропонуємо наступні заходи 
для покращення функціонування Шевченківського районного суду міста 
Чернівці: 

Доступність суду 

1. Задовільні бали переважають в оцінках якості функціонування 
Шевченківського районного суду міста Чернівці. В значній мірі це 
пояснюється тим, що посада керівника апарату вже тривалий час є 
вакантною. 

2. Проаналізувати можливості покращення доступу людей з обмеженими 
можливостями до приміщення суду та сприяти вирішенню цієї проблеми 
шляхом встановлення пандусів, спеціальних табличок тощо. 

Зручність та комфортність перебування в суді 

3. Проаналізувати можливість збільшення зручних місць для очікування, 
оформлення документів. 
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4. Забезпечити достатнє освітлення інформаційних стендів та місць для 
роботи відвідувачів з документами. 

5. Провести ремонт побутових приміщень. 

Повнота та ясність інформації 

6. Здійснювати моніторинг потреб відвідувачів суду в інформації, оперативно 
доповнювати стенди або видавати копії наявних зразків документів на 
вимогу. 

7. Розробити систему налагодження зворотного зв’язку з користувачами 
судових послуг через встановлення біля інформаційного стенду скриньки 
для повідомлень, відгуків, скарг на недобросовісну поведінку працівників 
апарату суду та суддів, пропозицій щодо покращення роботи суду, листів 
вдячності за ефективну роботу та допомогу. 

8. Проаналізувати можливості використання інтернет-сайту та його недоліки, 
розробити систему ефективного інформування громадськості з допомогою 
сучасних інформаційних технологій. Додатково здійснювати її наповнення 
різного роду роз’ясненнями, новинами, дискусіями, що актуальні для 
відвідувачів саме Шевченківського районного суду міста Чернівці. 
Рекомендуємо звернути увагу, особливо людей молодого та середнього 
віку на сторінку суду в інтернет-просторі. 

Дотримання термінів судового засідання 

9. Постійно контролювати процеси, що пов’язані з дотриманням термінів 
судового розгляду. Здійснювати аналіз затримок судових засідань та 
розробляти стандартні процедури їх уникнення. Вчасно розпочинати судові 
засідання, намагатися узгоджувати зі сторонами день і час судового 
засідання, в разі виникнення затримок вчасно інформувати сторони та 
намагатися пояснювати затримки. 

Якість роботи суддів та працівників апарату 

10. Постійно наголошувати під час робочих нарад про потребу дотримуватись 
принципу рівності та толерантності до усіх відвідувачів суду, незалежно від 
їхнього соціального статусу та виявляти коректність і ввічливість, бажання 
допомогти при спілкуванні з користувачами судових послуг. 

11. Розглянути можливість введення в практику внутрішнього оцінювання 
працівників суду, на його основі формувати базу потреб персоналу в 
саморозвитку та покращенні навичок, зокрема з управління конфліктами, 
комунікацій з клієнтами, лідерства, а також сприяти їх задоволенню. 

12. Звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 
об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до 
учасників судового процесу, потреби постійного удосконалення своїх 
професійних знань. 
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РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГЛИБОЦЬКОМУ РАЙОННОМУ 
СУДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Преамбула: Загальна інформація про суд 

На карті Чернівецької області Глибоцький районний суд з’явився у 1940 
році. 

Після трирічної перерви відновив свою діяльність у 1944 році. За 
територіальною ознакою поділявся на дільниці, що обслуговували певну 
кількість вулиць та сіл. 

На даний час Глибоцький районний суд Чернівецької області 
знаходиться за адресою: вул. Глибоцька 2а, смт. Глибока Чернівецької області. 

Місце розташування приміщення суду дуже зручне, оскільки воно 
знаходиться в центрі смт. Глибока. 

Споруда в якому знаходиться Глибоцький районний суд Чернівецьої 
області побудована 1966 року (в радянські часи був розташований районний 
комітет комуністичної партії УРСР), що складається із  двох поверхів загальною 
площею 692,3 кв.м., в яких розташовані кабінети суддів, працівників апарату 
суду, канцелярії суду, та три зали судових засідань, з яких два діючих із 
встановленими засобами технічної фіксації в яких проводяться судові засідання 
із розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ та справ про 
адміністративні правопорушення. 

Крім того приміщенні суду знаходиться кімната для затриманих та 
санвузол для відвідувачів суду. 

Приміщення суду підключене до автономного водопостачання, 
встановлено газове опалення. 

Всі працівники апарату суду забезпеченні сучасною комп’ютерною 
технікою та доступом до Інтернету. 

Згідно штатного розпису в Глибоцькому районному суді Чернівецької 
області є 4 посади судді, з яких лише 1 вакантна, а в  апараті суду є 21 посада 
працівників суду, з яких: 1- керівник апарату суду, 1 – заступник керівника 
апарату суду, 4 помічника судді, 4 – секретаря судових засідань, 1- старший 
секретар суду, 3 – секретаря суду, 1- консультант з кадрової роботи, 1- 
головний спеціаліст з інформаційних технологій, 1- судовий розпорядник, 1- 
діловод, 1- архіваріус, 1 – робітник по обслугованою приміщень суду, 1 – 
прибиральниця.    

З початку 2012 року Глибоцьким районним судом розглянуто: 

 199 кримінальних справ: в основному такі види злочинів, як  крадіжка 
чужого майна,  хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень різного 
ступеня тяжкості, незаконне заволодіння транспортним засобом та інші; 

 932 цивільних справ,  у т. ч. справ з трудових правовідносин – 
поновлення на роботі, виплата заробітної плати;  справ із сімейних 
правовідносин – розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання 
дітей, усиновлення, встановлення батьківства; спорів про право 
власності,  про відшкодування майнової та моральної шкоди громадянам, 
визнання заповіту недійсним та інші; 

 35 адміністративних справ, а саме: визнання протиправним дій, 
бездіяльності та рішень суб’єктів владних повноважень; 

 681 справа про адміністративне правопорушення, в основному  
правопорушення щодо вчинення особами дрібного хуліганства,  
насильство в сім’ї, поява особи в нетверезому стані в громадському місці, 
порушення правил дорожнього руху, порушення умов встановленого над 
особою адміністративного нагляду та інші. 
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Середньостатистичне навантаження на місяць на одного суддю в даний 
час складає 70 справ, із них: 8  кримінальних справ, 35 цивільних справ, 2 
адміністративні справи, 25 справ про адміністративні правопорушення. 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 
судового розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 118 респондентів. 

Вік.  Найбільший відсоток респондентів склали дві вікові категорії – «26-
39 років» - 39,1% та «40-59 років» - 31,4%. Кількість респондентів віком «18-25 
років» склала 16,9%. Найменша  кількість осіб у віковій категорії «60 років і 
старші» -11,9%. 

Рівень освіти. Серед респондентів люди з повною вищою освітою  
складають – 28,8%, з яких лише 10,2% мають вищу юридичну освіту. Базову 
вищу освіту мають 17,8%. Більшу половину складають респонденти з 
середньою та неповною середньою освітою – 53,4%. 

Стать. Серед опитаних відвідувачів Глибоцького районного суду 
Чернівецької області 56,8% склали чоловіки і 43,2% - жінки.  

Місце проживання. Серед опитаних відвідувачів суду 29,7 % 
проживають у межах населеного пункту, де розташований суд. Решта 70,3% 
проживають в інших населених пунктах Чернівецької області.  

Процесуальний статус. За статусом участі у судових справах 
більшість відвідувачів суду – 93,2% прийшли до установи представляти власні 
інтереси (є позивачем, відповідачем, свідком, потерпілим), лише 6,8% опитаних 
відвідувачів представляли інтереси інших осіб.  

Майновий статус. Переважна більшість опитаних - 66,1% - вважають 
себе людьми з середнім рівнем статку. З невисоким рівнем статку (нижче 
середнього) статку – 16,9%, бідними себе вважають 13,6% респондентів. До 
категорії заможних себе відносять 3,4% опитаних. 

Наявність попереднього судового досвіду. Серед опитаних 
переважають ті відвідувачі, які вперше брали участь в судовому процесі – 
63,6%. 2-5 разів були учасниками судового процесу 28,0% респондентів. І лише 
8,5% беруть участь у судовому процесі 6 і більше разів. 

Вид судового процесу. За категорією справ було отримано наступний 
розподіл: 76,3% респондентів були учасниками цивільного процесу, 11,9% - 
кримінального, 5,9% - адміністративного та стільки ж справ про адміністративні 
правопорушення.. 

Стадія процесу. Більша кількість справ знаходились саме в процесі 
розгляду (52,5%), 22,0% опитаних вказали, що справи ще не розпочато, і 25,4% 
респондентів вказали, що їх справи завершені. 

Обізнаність з роботою судів та суддів в цілому 

Аналіз відповідей респондентів на питання стосовно обізнаності їх з 
роботою судів та суддів дозволив виявити, що цілком обізнані з роботою даного 
суду 15,3% опитаних, загалом обізнані 34,7% респондентів, майже не обізнана 
ними себе вважають 44,9% відвідувачів суду і відсоток осіб, які зовсім не 
обізнані з роботою суду в цілому склав 5,1% учасників опитування. Середні бал 
у даному питанні склав 2,6. 

Закономірним є те, що серед осіб, які є обізнаними з роботою суду 
основну кількість респондентів складають особи з вищою юридичною освітою. 
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4.1. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Загальна оцінка якості роботи суду: 

Загальна оцінка якості роботи суду проводиться на підставі 
узагальнення відповідей респондентів на питання «Як Ви оцінюєте якість 
роботи суду в цілому?». При оцінці якості роботи суду використовувалась 
п’ятибальна шкала. 

Як показало дослідження, більшість респондентів (43,1%) оцінюють 
якість роботи суду «добре», ще 39,4% опитаних оцінили якість роботи суду на 
«відмінно». Дуже поганою роботу Глибоцького районного суду Чернівецької 
області вважають 5,5% учасників опитування. 

В загальному середній бал якості роботи Глибоцького районного суду 
Чернівецької області склав 4,1 бала. 

Більша частина респондентів – 55,8% вважають, що наявні 
матеріально-технічні ресурси цілком забезпечують потреби працівників суду для 
ефективного виконання своєї роботи. Про те, що даних ресурсів не вистачає 
висловились 32,2% опитаних. 12,7% не відповідали на дане запитання . 

Враження від візиту до суду 

До того, як людині доведеться здійснити візит до судової установи та 
скористатися судовими послугами, у неї є свої уявлення щодо роботи суду та 
суддів. На основі чого у неї формуються очікування від візиту до суду. Серед 
опитаних респондентів 78,8% підтвердили те що, їх враження від візиту – 
відповідають їхнім очікуванням. 16,9%  зазначили, що до візиту вони були іншої 
думки про суд, що враження  набагато кращі ніж очікувалось. Варто відзначити, 
що лише 4,2% відвідувачів суду обрали відповідь «гірші ніж очікував». 

В ході опитування респондентам, які були в цьому суді протягом 2009-
2011 років, ставилося питання «Чи змінилась якість роботи суду з того 
часу?». На думку респондентів, серед тих, які стикалися з роботою суду в 2009-
2011 роках (35,6% від загальної кількості респондентів), якість роботи суду 
«покращилась несуттєво» - 19,0% та «покращилась значно» - для 14,3% 
респондентів. Більша частина (35,7%) опитаних відвідувачів  вважають, що 
якість роботи суду залишилась без змін. Частка незадоволених змінами, що 
відбулися в роботі суду становить 4,8%. Не змогли визначитись з відповіддю на 
дане запитання 26,2% респондентів. 

Після запровадження автоматизованої системи діловодства в 
організації роботи Глибоцького районного суду Чернівецької області позитивні 
зміни відчули 9,3% респондентів, ще 27,1% не відчули жодних змін. Лише 0,8% 
відмітили негативні зміни після впровадження даної системи. Не змогли оцінити 
дані зміни у роботі суду 62,7% респондентів, так як вони не мали попереднього 
досвіду звернення до суду. 
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4.2. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗА ОКРЕМИМИ ВИМІРАМИ 

Окрім загальної оцінки якості роботи Глибоцького районного суду 
Чернівецької області респондентам було знову запропоновано 5-бальну 
систему оцінювання основних вимірів якості роботи судів: доступність суду; 
зручність та комфортність перебування в суді; повнота та ясність 
інформації; якість роботи працівників апарату суду; дотримання термінів 
судового розгляду; якість роботи суддів. 

Доступність суду 

Оцінка доступності суду визначалася за показниками, представленими 
середнім балом на рис. 4.1.: 

Рис. 4.1. Доступність суду (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Оцінка, балів

 
Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Глибоцький районний суд Чернівецької області знаходиться у зручному 
місці з можливістю безперешкодно діставатися до приміщення суду 
громадським транспортом, про що зазначили 90,5% респондентів. 

 Позитивним є і той факт, що 97,5% респондентів не зазнали жодних 
перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони. 

 В опитаних не виникало проблем з пошуком будівлі суду, навіть якщо 
вони вперше зверталися до суду щодо захисту своїх прав.  

 Показник доступності приміщення суду для осіб з особливими потребами 
є досить низьким. Середній бал становить 2,6 бала. 56,0% опитаних 
респондентів вважають, що люди з обмеженими можливостями не 
можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду. 

 Серед опитаних, які скористалися можливістю додзвонитися до суду (а 
таких 37,3%) 75,0% зазначили, що їм цілком вдалося отримати потрібну 
інформацію телефоном. Скоріше так – 13,6%, більш-менш – 6,8%, те що 
отримати необхідну інформацію по телефону цілком не вдалося 
відзначили лише  4,5% опитаних. Отже задоволеність у даному питанні 
складає відповідно 4,5 бала. 

 Респонденти в більшості оцінили графік роботи канцелярії суду 
відповідями «цілком так» (68,7%) або «скоріше так» (23,7%). Середній 
бал в даному питанні склав 4,6. 

 Щодо доступності послуг адвоката то відповіді респондентів 
розподілились наступним чином : цілком змогли б собі дозволили 
скористатися даною послугою 38,7%, «скоріше так» - 17,9%. Не змогли б 
дозволити собі звернутись до адвоката 12,3% і «скоріше ні» - 17,9% 
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опитаних відвідувачів суду. Не змогли визначитись з відповіддю на дане 
запитання 13,2% респондентів. 

Зручність та комфортність перебування у суді 

Важливим індикатором якості роботи суду є зручність та комфортність 
перебування у суді громадян, що оцінювався за показниками, представленими 
на рис. 4.2.:  

Рис. 4.2. Зручність та комфортність перебування в суді (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Оцінка, балів

 

Дані, представлені на рис. 4.2, дозволяють констатувати про досить 
високу оцінку (4,4 бали) забезпечення зручності та комфортності перебування 
громадян у Глибоцькому районному суді Чернівецької області. 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «Чи є характерним для приміщень суду достатність 
зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 
засідання» - 91,5% респондентів дали відповідь «скоріше так» або 
«цілком так».   

 Про відсутність проблем із доступом до побутових приміщень (туалетів) 
зазначили 53,3%, «скоріше так» - дали оцінку 38,3% опитаних, більш-
менш доступними дані приміщення вважають 4,7% респондентів  і  цілком 
не доступними побутові приміщення вважають лише 3,7% опитаних 
респондентів. 

 Так само високо в приміщеннях суду було оцінено чистоту та прибраність. 
Те що у приміщенні достатньо чисто вважають 96,6% респондентів які 
відповіли «скоріше так» та «цілком так». 

  88,1% респондентів оцінили відповідями «скоріше так» та «цілком так» 
достатність освітлення. Про те, що освітленість суду недостатнє 
висловились лише 5,1% опитаних респондентів. 

Повнота та ясність інформації 

Повнота і ясність інформації, представленої у суді відіграє важливу 
роль для людини, оскільки звертаючись до судової установи не знає з чого їй 
розпочати, які документи потрібно підготувати і т.д.  

Майже усі характеристики даної групи запитань респонденти оцінили 
досить високо із незначною різницею. (Рис.4.3). 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Переважна більшість респондентів (87,3%) вважають, що в приміщені 
суду зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв).  

 Наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів судових 
засідань, інших приміщень повністю задовольняє 54,2% респондентів, 
«скоріше так»  відповіли 34,7% опитаних 
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Рис.4.3. Повнота та ясність інформації (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація

щодо: зразків документів (заяв, клопотань тощо)?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація

щодо: порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та

Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію?

Оцінка, балів

 
 90,6% респондентів дають позитивну оцінку задоволеності опитаних 

відвідувачів наявною в суді інформацією щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому. 

 На питання «Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація 
щодо справ, що призначені до розгляду?» 92,3% респондентів дали 
позитивну відповідь. 

 Щодо наявності в суді інформації стосовно зразків документів (заяв, 
клопотань, тощо), то цілком задовольняє обсяг такої інформації 52,5% 
респондентів, скоріше її вистачає 35,6% респондентів. 

 Інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та 
розмірів платежів була оцінена респондентами також на досить високому 
рівні: «скоріше так» - 39,0%; «цілком так» - 53,4%. 

 Що ж до запитання про наявність інформації на сторінці суду в інтернеті, 
то варіанти відповідей респондентів важко проаналізувати, тому що, 
більша частина опитаних, (93,2%) – це люди, які не користуються 
мережею інтернет взагалі або не заходили на інтернет-сторінку суду. 
87,5% опитаних, що скористались даною послугою позитивно оцінили 
наявну в ній інформацію. 

Якість роботи працівників апарату суду 

Даний чинник є суттєвим показником загальної оцінки якості роботи 
суду, який оцінювався  за показниками, представленими на рис. 4.4.: 

Рис.4.4. Якість роботи працівників апарату (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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Чи виявили працівники апарату суду такі риси: однакове

ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу?

Чи виявили працівники апарату суду такі риси: професіоналізм,

знання своєї справи?

Оцінка, балів

 
Дані, представлені на рис. 4.4., дозволяють поставити в більшості 

досить високу оцінку (4,4 бали) якості роботи працівників апарату Глибоцького 
районного суду Чернівецької області. 
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 Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 При оцінці якості діяльності апарату суду особливе значення відіграє 
професіоналізм та знання своєї справи, які працівники проявляють при 
спілкуванні з відвідувачами суду. Слід відзначити, що більшість 
респондентів 55,1% відзначили, що працівники апарату суду цілком 
професійні і знають свою справу. «Скоріше так» відповіли 34,7%. 

 Позитивно було оцінено респондентами питання однакового ставлення 
до всіх громадян, незалежно від їх соціального статусу, з боку працівників 
апарату суду («цілком так» - 47,5%, «скоріше так» - 35,6%). Середній бал 
склав 4.2. 

 60,2% опитаних відвідувачів суду висловили цілковите задоволення 
доброзичливим ставленням, повагою та бажанням допомогти зі сторони 
працівників апарату суду, «скоріше так» відповіли 33,9% респондентів. 

 59,3% опитаних відвідувачів даного суду вважають, що працівники суду  
працювали старанно і не припускалися помилок, які б призводили  до 
переробки документів чи порушення термінів. «скоріше так» дали 
відповідь 28,0%.  

Дотримання термінів судового розгляду 

Дотримання термінів судового розгляду є важливим індикатором, який 
впливає на оцінку якості роботи суду в цілому, та оцінювався за показниками, 
представленими на рис. 4.5.:  

Рис.4.5. Дотримання термінів судового розгляду (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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слухань у розгляді Вашої справи?

Оцінка, балів

 

Дані, представлені на рис. 4.5, дозволяють зробити висновок про досить 
високий рівень задоволеності відвідувачів дотриманням термінів судового 
розгляду у Глибоцькому районному суді Чернівецької області. Середній бал 4,2. 
Оцінювали даний аспект роботи суду лише респонденти, у яких справа 
розглядається або ж розгляд справи завершено, а це 78,0% від загальної 
кількості опитаних відвідувачів. 

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 На питання «Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє 
засідання по Вашій справі?» . 80,4% респондентів дали позитивні 
відповіді.  

 У 83,7% випадках респонденти зазначили, що їх побажання були 
враховані при призначенні дня та часу засідання.   

 В більшості випадків респонденти зазначають про своєчасність 
надходжень повісток та повідомлень про розгляд справ. Більша половина 
респондентів - 55,4% відзначили своєчасне отримання повісток та 
повідомлень, 31,5% опитаних відповіли «скоріше так» . 



 51 

 Більше половини респондентів вважають цілком обґрунтованими 
затримки/перенесення слухань у розгляді справи – 56,8%. «Скоріше так» 
дали відповідь 35,8%.  

Сприйняття роботи судді 

Даний аналіз передбачає вимір якості роботи суддів за кількома 
показниками, які представлені середнім балом на рис. 4.6.: 

Рис.4.6. Якість роботи суддів (середнє значення за 5-бальною шкалою)
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обгрунтувати свою позицію?

Чи була характерним для судді: дотримання процедури розгляду?

Оцінка, балів

 

Дані, представлені на рис. 4.6., дозволяють зробити висновок про 
досить високу оцінку (4,5 бали)  якості роботи суддів Глибоцького районного 
суду Чернівецької області. Даний аспект діяльності суду оцінювався 
респондентами, у яких справа знаходиться в процесі розгляду або ж розгляд 
справи завершено (78,0% від загальної кількості опитаних відвідувачів).  

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 Те що судді були неупередженими і незалежними (суддя не піддавався 
зовнішньому тиску, якщо такий був) цілком були впевнені 59,8% 
респондентів, «скоріше так» - 30,4%.  

 91,3% респондентів визнають, що суддя проявляв по відношенню до них 
коректність, доброзичливість та ввічливість.  

 Щодо ретельності підготовки судді до справи то цілком обізнаними в ній 
вважають 58,7% опитаних зазначили – «цілком так», 33,7% - «скоріше 
так». 

 Прокоментувати заяву протилежної сторони в судовому засіданні мали 
можливість 95,7% респондентів. 

 95,6% респондентів підтвердили дотримання суддею процедури судового 
розгляду.  

Якість судового рішення 

Остаточне враження про суд та якість надання судових послуг 
формується у відвідувачів після отримання рішення по справі. Тому це є досить 
важливим аспектом в роботі суду. 

Із загальної кількості опитаних відвідувачів рішення по справі отримали 
25,4% респондентів Глибоцького районного суду Чернівецької області. У 76,7% 
опитаних відвідувачів суду рішення було прийнято на їх користь. 

Повний текст рішення по справі на момент проведення опитування 
отримало 73,3% респондентів, справи яких завершено. З них 86,4% відмітили, 
що вчасно отримали текст судового рішення . 
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Переважна більшість респондентів (86,3%), серед тих, хто отримав 
повний текст рішення зазначили, що рішення викладено легкою, доступною для 
розуміння мовою. 

У 90,9 % випадків респонденти відзначають обґрунтованість рішення по 
справі. Як наслідок, лише 10,0% респондентів серед тих, хто отримав рішення 
по справі, планують оскаржувати його у вищестоящому суді. 
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4.3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ 

Аналіз важливості вимірів якості 

Одним із основних завдань дослідження було визначення пріоритетних 
напрямків покращення якості роботи суду, базуючись на запропонованій системі 
вимірів якості. В ході опитування у Глибоцькому районному суді Чернівецької 
області респондентам було запропоновано здійснити ранжування шести вимірів 
якості за ступенем важливості. (1- найбільш важливий вимір якості(слід 
покращувати в першу чергу), 6 - найменш важливий). (Рис. 4.7). 

Рис.4.7. Важливість вимірів якості для відвідувачів суду

4,16

3,79

3,78

3,15

3,15

3,04

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Якість роботи судді

Зручність та комфортність перебування у суді

Якість роботи працівників апарату

Повнота та ясність інформації

Доступність суду
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За результатами дослідження, найперше, на що рекомендують 
звернути увагу відвідувачі – це дотримання термінів судового розгляду, на 
другому місці доступність суду. Мається на увазі доступність для людей з 
обмеженими можливостями. На третьому – повнота та ясність інформації, на 
четвертому місці якість роботи працівників апарату. Зручність та комфортність 
перебування у суді займає п’яте місце. На останній сходинці в потребах 
першочергових змін перебуває якість роботи суддів. 

Окрім того, громадянам було запропоновано внести свої пропозиції 
щодо змін, які на їхню думку необхідно запровадити саме в Глибоцькому 
районному суді Чернівецької області. 

Прислухавшись до думки громадян, в табл. 4.1. наведено рекомендації 
щодо покращення якості роботи суду, запропоновані самими респондентами по 
кожному з вимірів в порядку їх важливості. 

Таблиця 4.1. Надані респондентами рекомендації з покращення якості 
роботи суду 

 Виміри якості Рекомендації 

1. Доступність суду - Покращити доступ для людей з обмеженими 
можливостями. 

2. Зручність та 
комфортність 
перебування в 
суді 

- Забезпечити відеонагляд за судовим 
процесом; 

- Зробити євроремонт приміщення; 
- Встановити стіл на 2-му поверсі. 

3. Дотримання 
термінів судового 
розгляду 

- Своєчасно розпочинати судовий процес; 
- Працювати над скороченням термінів судового 

розгляду; 
- Вчасно повідомляти сторони по справі про 

розгляд справи. 

4. Повнота та ясність 
інформації 

- Покращити інформування громадськості про 
суд; 

- Створити сайт в інтернеті. 

5. Якість роботи 
працівників 

- Підвищити рівень професійної підготовки 
працівників апарату суду; 
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апарату суду - Надсилати сторонам повні рішення по справі в 
межах строків, встановлених законодавством. 

6. Якість роботи 
судді 

- Зменшити навантаження суддів шляхом 
збільшення їх штату; 

- Краще ознайомлюватись із справою. 

Отже, узагальнюючи отримані від респондентів рекомендації щодо 
покращення і вдосконалення якості роботи суду слід зазначити, що найбільша 
кількість рекомендацій стосується таких вимірів, як дотримання термінів 
судового розгляду і підвищення рівня комфортності 
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4.4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі результатів опитування відвідувачів Глибоцького районного 
суду Чернівецької області можна зробити наступні висновки: 

Якість роботи суду отримала позитивні відгуки від респондентів та 
досить високі оцінки. При тому, варто зазначити про залежність оцінки якості 
роботи суду від кінцевого результату справи, а також від процесуального 
статусу респондента та кількості візитів до суду. 

Територіально приміщення є досить доступним для відвідувачів, у яких 
не виникає особливих проблем з його пошуком. Дістатися до суду громадським 
транспортом досить зручно.   

На досить високому рівні відзначений й комфорт та умови перебування 
у приміщенні даного суду. Основна частина відвідувачів задоволена 
облаштуванням місць для очікування, ознайомлення з матеріалами справ та 
підготовки до слухання справ. Приміщення суду є чистим. Графік роботи 
канцелярії суду є зручним для більшості місцевих користувачів судових послуг, 
та дещо є незручним для деяких користувачів, які доїжджають з інших 
населених пунктів області. 

Можливість людей з обмеженими можливостями безперешкодно 
потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду є досить 
низькою. 

В суді зручно розташовані інформаційні стенди та досить доступно 
викладено інформацію щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, 
список справ що призначені до розгляду. Також у суді забезпечено наявність 
інформації щодо правил допуску в суд та перебування в ньому. Проте частина 
респондентів звертає увагу на те, що дану інформацію слід розмістити в більш 
доступному для відвідувачів місці.  

В основній більшості респонденти задоволені дотриманням термінів 
судового розгляду, не виявлено і проблем з отриманням судових повісток та 
повідомлень про розгляд справ. Немає складнощів і з ознайомленням з 
матеріалами справ та дотриманням термінів прийняття рішень. Разом з цим 
деякі респонденти відмітили, що при призначенні дати і часу розгляду справи не 
завжди враховуються їх побажання. Можна припустити, що саме цей факт є 
причиною, чому відвідувачі вважають «дотримання термінів судового розгляду» 
виміром, який потрібно покращувати в першу чергу. 

Матеріально-технічне забезпечення суду на думку опитаних допомагає 
працівникам суду в ефективному виконанні своїх обов’язків і є достатнім для 
цього. 

Дослідження показало, що респонденти також високо відмічають роботу 
та професійні якості працівників апарату суду: їх доброзичливість, повагу, 
коректність та дисциплінованість. 

Рівень оцінки роботи суддів теж досить високий. Судді ретельно 
вивчають матеріали справи та дотримуються процедури судового розгляду, 
забезпечують дотримання законних прав та обов’язків усіх учасників судового 
процесу, працюють незалежно та неупереджено. 

Таким чином, можна наголосити на достойному рівні якості роботи 
Глибоцького районного суду Чернівецької області, умов перебування у ньому та 
якості прийнятих рішень суддями. Усі невідповідності у середньому балі 
незначні, проте вдосконалюватись та прагнути до ще кращого ніколи зайвим не 
буде.  

Рекомендації 

Проаналізувавши та обговоривши отримані висновки та надані 
респондентами рекомендації представникам суду, пропонуємо наступні заходи 



 56 

для покращення функціонування Глибоцького районного суду Чернівецької 
області: 

Доступність суду: 

1. Розмістити спеціальні вказівники щодо можливостей доступу в суд для 
людей з обмеженими можливостями через боковий вхід. 

Зручність та комфортність перебування в суді 

2. Проаналізувати можливість для розміщення стола на другому поверсі. 

Повнота та ясність інформації 

3. Постійно працювати над вдосконаленням методів інформування 
громадськості щодо процедури звернення до суду. Наприклад, 
використовувати матеріали проекту «Справедливе правосуддя» та 
розміщувати його в місцевій газеті. 

4. Встановити в холі суду з метою налагодження зворотного зв’язку з 
відвідувачами суду скриньки для повідомлень, відгуків, скарг на 
недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, пропозицій щодо 
покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну роботу та 
допомогу. 

5. Рекомендуємо розмістити адресу інтернет-сторінки суду на 
інформаційному стенді, звертати увагу, особливо людей молодого та 
середнього віку, на сторінку суду в інтернет-просторі. Проаналізувати 
можливості використання інтернет-сайту. Своєчасно розміщувати 
інформацію на інтернет-сторінці суду. 

Дотримання термінів судового розгляду 

6. Постійно контролювати процеси, що пов’язані з дотриманням термінів 
судового розгляду. Здійснювати аналіз затримок судових засідань та 
розробляти стандартні процедури їх уникнення. Вчасно розпочинати 
судові засідання, оскільки учасники процесу залежать від графіку руху 
транспорту, день і час судового засідання. 

Порівняно високі оцінки показників функціонування Глибоцького районного суду 
Чернівецької області вимагають від його суддів та працівників апарату ще 
більшої уваги до організації процесу судочинства. Тому їм варто ознайомитися з 
рекомендаціями для інших судів, в значній мірі вони можуть бути корисні і для 
них. Особливо варто приділити увагу внутрішньому оцінюванню та питанням 
розвитку людського потенціалу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 
 
Вибіркове опитування відвідувачів щодо якості 
функціонування суду  
 

Шановний відвідувач суду! 

Пропонуємо Вам взяти участь в опитуванні громадян щодо їх задоволеності якістю 
функціонування судів. Опитування проводиться з метою об’єктивної оцінки якості послуг, що 
надаються судами. Отримана інформація  буде використовуватися для розробки 
ефективних рекомендацій щодо поліпшення якості судових послуг та підвищення рівня 
громадської довіри до судів.  

Це опитування є вибірковим і саме Вас обрали випадково. Будьте впевнені, що інформація, 
яка збирається, є цілком конфіденційною і отримані відповіді будуть використані лише в 
узагальненому вигляді. Від Вашої щирості та відповідального ставлення до опитування 
залежить якість та повнота інформації, на підставі якої буде отримана загальна картина 

якості роботи суду. 

 
 

Інтерв’юер  __________      Номер інтерв’юера     

 

Дата проведення інтерв’ю:       1 2 Час початку інтерв’ю:      

 число  міс.     год.  хв. 
 
Блок 1 Загальна характеристика респондента 
 

1. Вік:  

18-25 років 1 

26-39 років 2 

40-59 років 3 

60 років і старші 4 

3. Стать:  

Чоловіча 1 

Жіноча 2 
 

2. Рівень освіти: 

Середня та неповна середня  1 

Базова вища 2 

Повна вища 3 

Інше (вкажіть) _______________ 4 

4. Наявність вищої юридичної освіти: 

Так 1 

Ні 2 

. 

5. Де Ви проживаєте: 

В населеному пункті, де 
розташований цей суд 

1 

В іншому населеному пункті 2 

 

7. Ви вважаєте себе: 

Бідним 1 

Нижче середнього статку 2 

Середнього статку 3 

Заможним 4 

Багатим 5 

КН (код невідповіді) 9 
 

6. У суді Ви представляєте: 
 
 
 
 
 
 

8. Як часто Ви були учасником судового процесу: 

Це мій перший судовий процес 1 

2-5 разів 2 

6 разів і більше 3 
 

Особисто себе (є позивачем / 
відповідачем /свідком / потерпілим) 

1 

Іншу особу (є адвокатом, юрист-
консультантом) 

2 

Інше (вкажіть) _______________ 3 

НОМЕР АНКЕТИ    
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9. В якому з видів судового процесу в 
цьому суді  Ви берете участь: 
 

Цивільний процес  1 

Кримінальний процес 2 

Господарський процес 3 

Адміністративний процес 4 

Справа про адміністративні  
правопорушення 

5 

10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша 
справа? 
 

Розгляд справи ще не розпочато 1 

Справа знаходиться в процесі розгляду 2 

Розгляд справи завершено (винесено 
рішення) 

3 

Інше (вкажіть) ______________________ 4 

 
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?  

Цілком обізнаний Загалом 
обізнаний 

Майже не 
обізнаний 

Зовсім не 
обізнаний 

КН 

4 3 2 1 9 

 
12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною шкалою, якість роботи цього суду:  
(1 – дуже погано, 5 – відмінно, 9 – КН): 

1 2 3 4 5 9 

  
 
Блок 2 Основна частина – оцінювання за вимірами якості 
Будь ласка, надайте відповіді на наступні запитання, використовуючи 5-бальну шкалу 
(1 – цілком ні,  2 – скоріше ні, 3 – більш-менш (варіант: і так і ні), 4 – скоріше так, 5 – цілком 
так, 9 - КН). 
 Інтерв’юере! Запропонуйте респондентові Картку № 1  

  

Доступність суду 
      

13.1 Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 1 2 3 4 5 9 

13.2 Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом? 
(Якщо Ви не користуєтеся громадським транспортом, дайте 
відповідь на наступне запитання) 

1 2 3 4 5 9 

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

1 2 3 4 5 9 

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

Так – 1,  Ні - 2 9 

15 Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть 
безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися 
послугами суду? 

1 2 3 4 5 9 

16 Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось 
додзвонитися та отримати потрібну інформацію телефоном?  

1 2 3 4 5 9 

17 Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно 
вирішувати Ваші справи у суді (подати позов, ознайомитися з 
матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

1 2 3 4 5 9 

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

1
  

1 2 3 4 5 9 

 Зручність та комфортність перебування у суді        

 Чи є характерним для приміщень суду наступне:       

19 – достатність зручних місць для очікування, оформлення 
документів, підготовки до засідання? 

1 2 3 4 5 9 

20 – вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)? 1 2 3 4 5 9 

21 – чистота та прибраність приміщень? 1 2 3 4 5 9 

22 – достатність освітлення? 1 2 3 4 5 9 

 Повнота та ясність інформації       

                                                 
 1

 Інтерв’юере! Якщо респондент  користується послугами адвоката або представляє інтереси 

держави, відмітьте відповідь «9»  – «КН»!  
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23 Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)? 1 2 3 4 5 9 

 Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:       

24 – розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень 1 2 3 4 5 9 

25 – правил допуску в суд та перебування в ньому 1 2 3 4 5 9 

26 – справ, що призначені до розгляду 1 2 3 4 5 9 

27 – зразків документів (заяв, клопотань, тощо) 1 2 3 4 5 9 

28 – порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 
платежів 

1 2 3 4 5 9 

29 Чи користувалися  Ви сторінкою суду в мережі Інтернеет ?  Так – 1,  
Ні   – 2   №31 

30 Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію? 1 2 3 4 5 9 

  

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
      

31 Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, 
які призводили б до перероблення документів та порушення строків? 

1 2 3 4 5 9 

 Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі 
риси: 

      

32 – доброзичливість, повага, бажання допомогти 1 2 3 4 5 9 

33 – однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу  1 2 3 4 5 9 

34 – професіоналізм, знання своєї справи 1 2 3 4 5 9 

 
Респонденти, які у запитанні №10 відповіли  «1»  на запитання №53 або  закінчити інтерв’ю! 

 Дотримання термінів судового розгляду       

35 Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по 
Вашій справі? 

1 2 3 4 5 9 

36 Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу 
засідання?  

1 2 3 4 5 9 

37 Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд 
справи? 

1 2 3 4 5 9 

38 Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/ перенесення слухань у 
розгляді Вашої справи? 

1 2 3 4 5 9 

  

Сприйняття роботи судді 
      

 Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав 
Вашу справу (одноособово чи як голова колегії суддів), наступне: 

 

39 – неупередженість та незалежність (суддя не піддався зовнішньому 
тиску , якщо такий був) 

1 2 3 4 5 9 

40 – коректність, доброзичливість, ввічливість 1 2 3 4 5 9 

41 – належна підготовка до справи та знання справи 1 2 3 4 5 9 

42 – надання можливостей сторонам обгрунтовувати свою позицію 1 2 3 4 5 9 

43 – дотримання процедури розгляду 1 2 3 4 5 9 
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Респонденти, які у запитанні №10 відповіли «2» або «4»  на запитання № 53 або  
закінчити інтерв’ю!  

 Судове рішення (якщо розгляд справи завершено) 

  Так Ні КН 

44 Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 1 2 9 

45 Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 1 2 9 

46 Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 1 2 9 

 Інтерв’юере! Респонденти, які на запитання № 45  відповіли  «2» або «9»   на запитання 
№ 50! 

47 Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 1 2 9 

 

Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення, будь ласка, надайте відповіді на наступні 
запитання, використовуючи 5-бальну шкалу: 

(1 –цілком ні,  2 – скоріше ні, 3 - більш-менш (варіант: і так і ні), 4 – скоріше так, 5 – цілком 
так, 9 - КН). 

48 Чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння 
мовою? 

1 2 3 4 5 9 

49 На Вашу думку, чи було рішення по Вашій справі добре 
обґрунтованим? 

1 2 3 4 5 9 

 

 Вкажіть загальну кількість: Кількість КН 

50 – судових засідань, що відбулися по Вашій справі ________ -1 

51 – судових засідань, що не відбулися через неналежну 
організацію роботи суду 

________ -1 

52 – візитів до суду, що не були пов'язані з участю в судових 
засіданнях 

________ -1 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ! 
 

 

Час закінчення інтерв’ю:      

 год.  хв. 

 
Підпис інтерв’юера  

_____________________ 



Блок 3. Зміни та рекомендації (заповнюється за бажанням суду) 
 
53. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду, на Вашу думку,  які виміри якості, 
слід покращувати в першу чергу? Проставте в порядку важливості для Вас сім вимірів 
якості за ступенем важливості для Вас. 1 – найбільш важливий вимір якості (слід 
покращувати в першу чергу),  7- найменш важливий вимір якості. 
 Інтерв’юере! Запропонуйте респондентові Картку № 2 

Вимір якості Ранг 

Доступність суду  

Зручність та комфортність перебування у суді   

Повнота та ясність інформації  

Дотримання термінів судового розгляду  

Якість роботи працівників апарату суду  

Якість роботи судді  

54. Які конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи цього суду 
сьогодні: 

 

 

 

 

9 

 
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби 
працівників суду для ефективного виконання своїх обов’язків? 

Так Ні КН 

1 2 9 

 
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з 
Вашими очікуваннями? 

Кращі, ніж очікував 1 

Гірші, ніж очікував 2 

Відповідають очікуванням 3 

КН 9 

 
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася 
якість роботи суду з того часу? 
 Інтерв’юере! Якщо респондент в цьому суді вперше, відмітьте відповідь «9»  – «КН»! 

Покращилась значно 5 

Покращилась несуттєво 4 

Залишилась без змін 3 

Дещо погіршилася 2 

Значно погіршилася 1 

Важко сказати  0 

КН 9 

 
58.Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження 
автоматизованої системи діловодства?  

Так, відчув позитивні зміни 1  

Так, відчув негативні зміни 2  

Ні, не відчув ніяких змін 3   Закінчити інтерв’ю  

КН 9   Закінчити інтерв’ю  
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Додаток 2 

Апеляційний суд Чернівецької області 

1. Вік: 

 Частота Відсоток, % 

  18-25 років 9 7,5 

26-39 років 34 28,3 

40-59 років 54 45,0 

60 років і старші 23 19,2 

Всього 120 100,0 

        
2. Рівень освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  Середня та неповна середня 35 29,2 

Базова вища 15 12,5 

Повна вища 70 58,3 

Всього 120 100,0 

        
3. Стать: 

  Частота Відсоток, % 

  Чоловіча 60 50,0 

Жіноча 60 50,0 

Всього 120 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  так 30 25,0 

ні 90 75,0 

Всього 120 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота Відсоток, % 

  В населеному пункті, де розташований цей суд 82 68,3 

В іншому населеному пункті 38 31,7 

Всього 120 100,0 

        
6. У суді Ви представляєте: 

  Частота Відсоток, % 

  Особисто себе (є позивачем/відповідачем 
/свідком/потерпілим) 

92 76,7 

Іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 24 20,0 

Інше 4 3,3 

Всього 120 100,0 

        
7. Рівень заможності(самооцінка): 

  Частота Відсоток, % 

  Бідним 6 5,0 

Нижче середнього статку 22 18,3 

Середнього статку 85 70,8 

Заможним 6 5,0 

Багатим 1 0,8 

Всього 120 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу? 

  Частота Відсоток, % 

  Це мій перший судовий процес 37 30,8 

2-5 разів 41 34,2 

6 разів і більше 42 35,0 

Всього 120 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота Відсоток, % 

  Цивільний процес 101 84,2 

Кримінальний процес 15 12,5 

Господарський процес 1 0,8 
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Адміністративний процес 3 2,5 

Всього 120 100,0 

        
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота Відсоток, % 

  Розгляд справи ще не розпочато 17 14,2 

Справа знаходиться в процесі розгляду 77 64,2 

Розгляд справи завершено (винесено рішення) 26 21,7 

Всього 120 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому? 

  Частота Відсоток, % 

  Зовсім не обізнаний 11 9,2 

Майже не обізнаний 42 35,0 

Загалом обізнаний 34 28,3 

Цілком обізнаний 33 27,5 

Всього 120 100,0 

        
12. Оцінка якості роботи цього суду: 

  Частота Відсоток, % 

  дуже погано 3 2,5 

2 8 6,7 

3 23 19,2 

4 60 50,0 

відмінно 26 21,7 

Всього 120 100,0 

        
13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,5 

скоріше так 13 10,8 

цілком так 101 84,2 

Всього 120 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 7 6,7 
скоріше так 12 11,5 
цілком так 80 76,9 
Всього 104 100,0 

 КН (код невідповіді) 16   
Всього 120   

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

  Частота   

 Немає відповіді 120   

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

  Частота Відсоток, % 

  так 3 2,5 

ні 117 97,5 

Всього 120 100,0 

        
15. Як ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до 
приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 68 63,6 
скоріше ні 14 13,1 
більш-менш (варіант: і так і ні) 10 9,3 
скоріше так 9 8,4 
цілком так 6 5,6 
Всього 107 100,0 

 КН 13   
Всього 120   
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16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 
потрібну інформацію телефоном? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 11 15,7 
скоріше ні 1 1,4 
більш-менш (варіант: і так і ні) 12 17,1 
скоріше так 20 28,6 
цілком так 26 37,1 
Всього 70 100,0 

  КН 50   
Всього 120   

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваши справи 
у суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок тощо)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 6 6,3 
скоріше ні 3 3,1 
більш-менш (варіант: і так і ні) 15 15,6 
скоріше так 18 18,8 
цілком так 54 56,3 
Всього 96 100,0 

  КН 24   
Всього 120   

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юрист-консультанта) у разі 
необхідності? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 30 29,4 
скоріше ні 16 15,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 13 12,7 
скоріше так 12 11,8 
цілком так 31 30,4 
Всього 102 100,0 

  КН 18   
Всього 120   

        
19. Чи достатньо в приміщенні суду зручних місць для очікування, оформлення документів, 
підготовки до засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 5 4,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 20 16,7 

скоріше так 30 25,0 

цілком так 62 51,7 

Всього 120 100,0 

        
20. Чи є в приміщенні суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 6 5,6 
скоріше ні 11 10,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 15 14,0 
скоріше так 22 20,6 
цілком так 53 49,5 
Всього 107 100,0 

  КН 13   
Всього 120   

        
21. Чи чисто та прибрано в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 13 10,8 

скоріше так 19 15,8 

цілком так 86 71,7 

Всього 120 100,0 

        
22. Чи достатньо освітлення в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 
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  більш-менш (варіант: і так і ні) 15 12,5 

скоріше так 29 24,2 

цілком так 76 63,3 

Всього 120 100,0 

        
23. Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об'яв)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 7 6,9 
скоріше ні 12 11,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 15 14,7 
скоріше так 21 20,6 
цілком так 47 46,1 
Всього 102 100,0 

  КН 18   
Всього 120   

        
24. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, 
залів судових засідань, інших 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 1,9 
скоріше ні 3 2,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 18 17,3 
скоріше так 29 27,9 
цілком так 52 50,0 
Всього 104 100,0 

  КН 16   
Всього 120   

        
25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 2,0 
скоріше ні 4 4,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 18 17,8 
скоріше так 23 22,8 
цілком так 54 53,5 
Всього 101 100,0 

  КН 19   
Всього 120   

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 
розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 4,0 
скоріше ні 3 3,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 19 19,2 
скоріше так 22 22,2 
цілком так 51 51,5 
Всього 99 100,0 

  КН 21   
Всього 120   

        
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 
клопотань, тощо)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 3,1 
скоріше ні 7 7,1 
більш-менш (варіант: і так і ні) 16 16,3 
скоріше так 23 23,5 
цілком так 49 50,0 
Всього 98 100,0 

  КН 22   
Всього 120   

        
28. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо порядку сплати судових 
зборів та мита, реквізити та розміри платежів 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 3,3 
скоріше ні 6 6,5 
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більш-менш (варіант: і так і ні) 22 23,9 
скоріше так 17 18,5 
цілком так 44 47,8 
Всього 92 100,0 

  КН 28   
Всього 120   

        
29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота Відсоток, % 

  так 31 25,8 

ні 89 74,2 

Всього 120 100,0 

        
30. Якщо ви користувалися веб-сторінкою, чи знайшли на ній потрібну для Вас інформацію? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 3,2 
скоріше ні 2 6,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 2 6,5 
скоріше так 6 19,4 
цілком так 20 64,5 
Всього 31 100,0 

  Системні   89   
Всього 120   

        
31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушення строків? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 10 8,3 

скоріше ні 4 3,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 13 10,8 

скоріше так 33 27,5 

цілком так 60 50,0 

Всього 120 100,0 

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 
допомогти? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 4 3,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 23 19,2 

скоріше так 28 23,3 

цілком так 60 50,0 

Всього 120 100,0 

        
33. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами однакове ставлення до всіх, 
незалежно від соціального статусу? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 7 5,8 

скоріше ні 6 5,0 

більш-менш (варіант: і так і ні) 27 22,5 

скоріше так 29 24,2 

цілком так 51 42,5 

Всього 120 100,0 

        
34. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами професіоналізм, знання своєї 
справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 4 3,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 11 9,2 

скоріше так 35 29,2 

цілком так 66 55,0 

Всього 120 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 9 8,7 
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скоріше ні 3 2,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 9 8,7 

скоріше так 18 17,5 

цілком так 64 62,1 

Всього 103 100,0 

        
36. Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 20 19,4 

скоріше ні 3 2,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 14 13,6 

скоріше так 14 13,6 

цілком так 52 50,5 

Всього 103 100,0 

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 10 9,7 

скоріше ні 1 1,0 

більш-менш (варіант: і так і ні) 10 9,7 

скоріше так 11 10,7 

цілком так 71 68,9 

Всього 103 100,0 

        
38. Чи Ви вважаєте обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 8 7,8 

скоріше ні 6 5,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,8 

скоріше так 17 16,5 

цілком так 66 64,1 

Всього 103 100,0 

        
39. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому 
тиску, якщо такий був)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 10 9,7 

скоріше ні 8 7,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 25 24,3 

скоріше так 22 21,4 

цілком так 38 36,9 

Всього 103 100,0 

        
40. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), коректність, доброзичливість, ввічливість? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,9 

скоріше ні 2 1,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 16 15,5 

скоріше так 22 21,4 

цілком так 58 56,3 

Всього 103 100,0 

        
41. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), належна підготовка до справи та знання справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 8 7,8 

скоріше ні 2 1,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 18 17,5 

скоріше так 15 14,6 

цілком так 60 58,3 

Всього 103 100,0 

        
42. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію? 
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  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,9 

скоріше ні 5 4,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 13 12,6 

скоріше так 20 19,4 

цілком так 62 60,2 

Всього 103 100,0 

        
43. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), дотримання процедури розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,9 

скоріше ні 1 1,0 

більш-менш (варіант: і так і ні) 12 11,7 

скоріше так 13 12,6 

цілком так 74 71,8 

Всього 103 100,0 

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 

  Частота Відсоток, % 

  так 13 50,0 

ні 13 50,0 

Всього 26 100,0 

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 7 33,3 
ні 14 66,7 
Всього 21 100,0 

  КН 5   
Всього 26   

        
46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 14 53,8 

ні 12 46,2 

Всього 26 100,0 

        
47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 14 100,0 

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення чи було рішення викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою? 

  Частота Відсоток, % 

  більш-менш (варіант: і так і ні) 1 7,1 

скоріше так 5 35,7 

цілком так 8 57,1 

Всього 14 100,0 

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 1 7,1 

більш-менш (варіант: і так і ні) 2 14,3 

цілком так 11 78,6 

Всього 14 100,0 

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 1 3,8 

1 5 19,2 

2 6 23,1 

3 4 15,4 

4 2 7,7 

5 2 7,7 
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6 1 3,8 

8 2 7,7 

12 1 3,8 

19 1 3,8 

45 1 3,8 

Всього 26 100,0 

        
51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, судових засідань, що не відбулися через 
неналежну організацію роботи суду? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 26 100,0 

        
52. Вкажіть загальну кількість судових засідань, судових засідань, що візитів до суду, що не були 
пов'язані з участю в судових засіданнях? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 20 76,9 

1 2 7,7 

4 2 7,7 

5 1 3,8 

15 1 3,8 

Всього 26 100,0 

        
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників 
суду для ефективного виконання своїх обов’язків? 

  Частота Відсоток, % 

  Так 67 55,8 

Ні 17 14,2 

КН 36 30,0 

Всього 120 100,0 

        
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 
очікуваннями? 

  Частота Відсоток, % 

  Кращі, ніж очікував 43 35,8 

Гірші, ніж очікував 15 12,5 

Відповідають очікуванням 48 40,0 

КН 14 11,7 

Всього 120 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість 
роботи суду з того часу? 

  Частота Відсоток, % 

  Важко сказати 13 10,8 

Дещо погіршилася 1 0,8 

Залишилась без змін 24 20,0 

Покращилась несуттєво 14 11,7 

Покращилась значно 16 13,3 

КН 52 43,3 

Всього 120 100,0 

        
58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження 
автоматизованої системи діловодства? 

  Частота Відсоток, % 

  Так, відчув позитивні зміни 24 20,0 

Так, відчув негативні зміни 5 4,2 

Ні, не відчув ніяких змін 35 29,2 

КН 56 46,7 

Всього 120 100,0 
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Додаток 3 

Першотравневий районний суд міста Чернівці 

1. Вік: 

  Частота Відсоток, % 

  18-25 років 14 11,7 

26-39 років 44 36,7 

40-59 років 48 40,0 

60 років і старші 14 11,7 

Всього 120 100,0 

        
2. Рівень освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  Середня та неповна середня 37 30,8 

Базова вища 15 12,5 

Повна вища 68 56,7 

Всього 120 100,0 

        
3. Стать: 

  Частота Відсоток, % 

  Чоловіча 61 50,8 

Жіноча 59 49,2 

Всього 120 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  так 23 19,2 

ні 97 80,8 

Всього 120 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота Відсоток, % 

  В населеному пункті, де розташований цей суд 96 80,0 

В іншому населеному пункті 24 20,0 

Всього 120 100,0 

        
6. У суді Ви представляєте: 

  Частота Відсоток, % 

  Особисто себе (є позивачем/відповідачем/свідком/потерпі 106 88,3 

Іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 14 11,7 

Всього 120 100,0 

        
7. Рівень заможності(самооцінка): 

  Частота Відсоток, % 

  Бідним 5 4,2 

Нижче середнього статку 19 15,8 

Середнього статку 83 69,2 

Заможним 13 10,8 

Всього 120 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу? 

  Частота Відсоток, % 

  Це мій перший судовий процес 50 41,7 

2-5 разів 37 30,8 

6 разів і більше 33 27,5 

Всього 120 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота Відсоток, % 

  Цивільний процес 90 75,0 

Кримінальний процес 24 20,0 

Господарський процес 2 1,7 

Адміністративний процес 4 3,3 

Всього 120 100,0 
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10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота Відсоток, % 

  Розгляд справи ще не розпочато 28 23,3 

Справа знаходиться в процесі розгляду 73 60,8 

Розгляд справи завершено (винесено рішення) 19 15,8 

Всього 120 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому? 

  Частота Відсоток, % 

  Зовсім не обізнаний 8 6,7 

Майже не обізнаний 23 19,2 

Загалом обізнаний 42 35,0 

Цілком обізнаний 47 39,2 

Всього 120 100,0 

        
12. Оцінка якості роботи цього суду: 

  Частота Відсоток, % 

  дуже погано 7 5,8 

2 8 6,7 

3 25 20,8 

4 54 45,0 

відмінно 26 21,7 

Всього 120 100,0 

        
13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 19 15,8 

цілком так 93 77,5 

Всього 120 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 3 3,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 7 7,4 
скоріше так 16 16,8 
цілком так 69 72,6 
Всього 95 100,0 

  КН 25   
Всього 120   

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

  Частота   

  Немає відповіді  120   

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

  Частота Відсоток, % 

  так 6 5,0 

ні 114 95,0 

Всього 120 100,0 

        
15. Як ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до 
приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 60 50,0 

скоріше ні 20 16,7 

більш-менш (варіант: і так і ні) 27 22,5 

скоріше так 9 7,5 

цілком так 4 3,3 

Всього 120 100,0 

        
16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 
потрібну інформацію телефоном? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 18 18,9 
скоріше ні 2 2,1 



 72 

більш-менш (варіант: і так і ні) 24 25,3 
скоріше так 21 22,1 
цілком так 30 31,6 
Всього 95 100,0 

  КН 25   
Всього 120   

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваши справи 
у суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 24 20,0 

скоріше так 35 29,2 

цілком так 56 46,7 

Всього 120 100,0 

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юрист-консультанта) у разі 
необхідності? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 13 12,0 
скоріше ні 4 3,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 32 29,6 
скоріше так 28 25,9 
цілком так 31 28,7 
Всього 108 100,0 

  КН 12   
Всього 120   

        
19. Чи достатньо в приміщенні суду зручних місць для очікування, оформлення документів, 
підготовки до засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 15 12,5 

скоріше ні 17 14,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 33 27,5 

скоріше так 39 32,5 

цілком так 16 13,3 

Всього 120 100,0 

        
20. Чи є в приміщенні суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 12 10,0 

скоріше ні 11 9,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 41 34,2 

скоріше так 29 24,2 

цілком так 27 22,5 

Всього 120 100,0 

        
21. Чи чисто та прибрано в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 16 13,3 

скоріше ні 11 9,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 37 30,8 

скоріше так 36 30,0 

цілком так 20 16,7 

Всього 120 100,0 

        
22. Чи достатньо освітлення в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 7 5,8 

скоріше ні 11 9,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 32 26,7 

скоріше так 50 41,7 

цілком так 20 16,7 

Всього 120 100,0 

        
23. Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об'яв)? 
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  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 6 5,0 

більш-менш (варіант: і так і ні) 18 15,0 

скоріше так 42 35,0 

цілком так 50 41,7 

Всього 120 100,0 

        
24. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, 
залів судових засідань, інших приміщень? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 6 5,0 

більш-менш (варіант: і так і ні) 22 18,3 

скоріше так 44 36,7 

цілком так 44 36,7 

Всього 120 100,0 

        
25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 26 21,7 

скоріше так 45 37,5 

цілком так 43 35,8 

Всього 120 100,0 

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 
розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш (варіант: і так і ні) 15 12,5 

скоріше так 46 38,3 

цілком так 52 43,3 

Всього 120 100,0 

        
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 
клопотань, тощо)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 18 15,0 

скоріше так 39 32,5 

цілком так 57 47,5 

Всього 120 100,0 

        
28. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо порядку сплати судових 
зборів та мита, реквізити та розміри платежів? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 17 14,2 

скоріше так 43 35,8 

цілком так 52 43,3 

Всього 120 100,0 

        
29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота Відсоток, % 

  так 32 26,7 

ні 88 73,3 

Всього 120 100,0 

        
30. Якщо ви користувалися веб-сторінкою, чи знайшли на ній потрібну для Вас інформацію? 

  Частота Відсоток, % 
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  скоріше ні 1 3,1 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 18,8 
скоріше так 10 31,3 
цілком так 15 46,9 
Всього 32 100,0 

  КН 88   
Всього 120   

        
31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушення строків? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 9 7,5 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 21 17,5 

скоріше так 31 25,8 

цілком так 56 46,7 

Всього 120 100,0 

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 
допомогти? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 6 5,0 

більш-менш (варіант: і так і ні) 21 17,5 

скоріше так 42 35,0 

цілком так 49 40,8 

Всього 120 100,0 

        
33. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами однакове ставлення до всіх, 
незалежно від соціального статусу? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 9 7,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 16 13,3 

скоріше так 45 37,5 

цілком так 45 37,5 

Всього 120 100,0 

        
34. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами професіоналізм, знання своєї 
справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 5 4,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 19 15,8 

скоріше так 45 37,5 

цілком так 50 41,7 

Всього 120 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 15 16,5 

скоріше ні 9 9,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 11 12,1 

скоріше так 19 20,9 

цілком так 37 40,7 

Всього 91 100,0 

        
36. Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 4,4 

скоріше ні 2 2,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 16 17,6 

скоріше так 24 26,4 

цілком так 45 49,5 

Всього 91 100,0 

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи? 
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  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 3,3 

скоріше ні 6 6,6 

більш-менш (варіант: і так і ні) 6 6,6 

скоріше так 19 20,9 

цілком так 57 62,6 

Всього 91 100,0 

        
38. Чи Ви вважаєте обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 6 6,6 

скоріше ні 5 5,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 14 15,4 

скоріше так 26 28,6 

цілком так 40 44,0 

Всього 91 100,0 

        
39. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому 
тиску, якщо такий був)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 4,4 

скоріше ні 4 4,4 

більш-менш (варіант: і так і ні) 17 18,7 

скоріше так 23 25,3 

цілком так 43 47,3 

Всього 91 100,0 

        
40. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), коректність, доброзичливість, ввічливість? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 3 3,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 8 8,8 

скоріше так 27 29,7 

цілком так 53 58,2 

Всього 91 100,0 

        
41. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), належна підготовка до справи та знання справи? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 4 4,4 

більш-менш (варіант: і так і ні) 21 23,1 

скоріше так 15 16,5 

цілком так 51 56,0 

Всього 91 100,0 

        
42. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 5 5,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 11 12,1 

скоріше так 19 20,9 

цілком так 56 61,5 

Всього 91 100,0 

        
43. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), дотримання процедури розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 1,1 

скоріше ні 4 4,4 

більш-менш (варіант: і так і ні) 14 15,4 

скоріше так 15 16,5 

цілком так 57 62,6 

Всього 91 100,0 

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 
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  Частота Відсоток, % 

  так 14 82,4 
ні 3 17,6 
Всього 17 100,0 

  КН 2   
Всього 19   

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 1 6,3 
ні 15 93,8 
Всього 16 100,0 

  КН 3   
Всього 19   

        
46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 17 89,5 

ні 2 10,5 

Всього 19 100,0 

        
47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 17 100,0 

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення чи було рішення викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше так 4 23,5 

цілком так 13 76,5 

Всього 17 100,0 

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим? 

  Частота Відсоток, % 

  більш-менш (варіант: і так і ні) 1 5,9 

скоріше так 1 5,9 

цілком так 15 88,2 

Всього 17 100,0 

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 1 5,3 

1 9 47,4 

2 2 10,5 

3 4 21,1 

4 1 5,3 

5 1 5,3 

27 1 5,3 

Всього 19 100,0 

        
51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, судових засідань, що не відбулися через 
неналежну організацію роботи суду 

  Частота Відсоток, % 

  КН 18 94,7 

2 1 5,3 

Всього 19 100,0 

        
52. Вкажіть загальну кількість судових засідань, судових засідань, що візитів до суду, що не були 
пов'язані з участю в судових засіданнях 

  Частота Відсоток, % 

  КН 8 42,1 

1 3 15,8 

2 5 26,3 

3 1 5,3 

4 2 10,5 

Всього 19 100,0 
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55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників 
суду для ефективного виконання своїх обов’язків? 

  Частота Відсоток, % 

  Так 51 42,5 

Ні 56 46,7 

КН 13 10,8 

Всього 120 100,0 

        
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 
очікуваннями? 

  Частота Відсоток, % 

  Кращі, ніж очікував 23 19,2 

Гірші, ніж очікував 27 22,5 

Відповідають очікуванням 53 44,2 

КН 17 14,2 

Всього 120 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість 
роботи суду з того часу? 

  Частота Відсоток, % 

  Важко сказати 14 11,7 

Значно погіршилася 1 0,8 

Дещо погіршилася 3 2,5 

Залишилась без змін 22 18,3 

Покращилась несуттєво 16 13,3 

Покращилась значно 15 12,5 

КН 49 40,8 

Всього 120 100,0 

        
58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження 
автоматизованої системи діловодства? 

  Частота Відсоток, % 

  Так, відчув позитивні зміни 26 21,7 

Так, відчув негативні зміни 6 5,0 

Ні, не відчув ніяких змін 43 35,8 

КН 45 37,5 

Всього 120 100,0 
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Додаток 4 

Шевченківський районний суд міста Чернівці 

1. Вік: 

  Частота Відсоток, % 

  18-25 років 24 20,3 

26-39 років 48 40,7 

40-59 років 33 28,0 

60 років і старші 13 11,0 

Всього 118 100,0 

        
2. Рівень освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  Середня та неповна середня 43 36,4 

Базова вища 10 8,5 

Повна вища 65 55,1 

Всього 118 100,0 

        
3. Стать: 

  Частота Відсоток, % 

  Чоловіча 59 50,0 

Жіноча 59 50,0 

Всього 118 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  так 25 21,2 

ні 93 78,8 

Всього 118 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота Відсоток, % 

  В населеному пункті, де розташований цей суд 103 87,3 

В іншому населеному пункті 15 12,7 

Всього 118 100,0 

        
6. У суді Ви представляєте: 

  Частота Відсоток, % 

  Особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / 
потерпі 

93 78,8 

Іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 19 16,1 

Інше 6 5,1 

Всього 118 100,0 

        
7. Рівень заможності(самооцінка): 

  Частота Відсоток, % 

  Бідним 6 5,1 

Нижче середнього статку 24 20,3 

Середнього статку 84 71,2 

Заможним 4 3,4 

Всього 118 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу? 

  Частота Відсоток, % 

  Це мій перший судовий процес 50 42,4 

2-5 разів 34 28,8 

6 разів і більше 34 28,8 

Всього 118 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота Відсоток, % 

  Цивільний процес 49 41,5 

Кримінальний процес 51 43,2 

Господарський процес 6 5,1 

Адміністративний процес 12 10,2 
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Всього 118 100,0 

        
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота Відсоток, % 

  Розгляд справи ще не розпочато 42 35,6 

Справа знаходиться в процесі розгляду 70 59,3 

Розгляд справи завершено (винесено рішення) 6 5,1 

Всього 118 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому? 

  Частота Відсоток, % 

  Зовсім не обізнаний 14 11,9 

Майже не обізнаний 29 24,6 

Загалом обізнаний 45 38,1 

Цілком обізнаний 30 25,4 

Всього 118 100,0 

        
12. Оцінка якості роботи цього суду: 

  Частота Відсоток, % 

  1 11 11,7 
2 8 8,5 
3 29 30,9 
4 24 25,5 
5 22 23,4 
Всього 94 100,0 

  КН 24   
Всього 118   

        
13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

скоріше так 6 5,1 

цілком так 109 92,4 

Всього 118 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 11 10,8 
скоріше ні 1 1,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,9 
скоріше так 6 5,9 
цілком так 80 78,4 
Всього 102 100,0 

  КН 16   
Всього 118   

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

  Частота   

  Системні   118   

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

  Частота Відсоток, % 

  так 8 6,8 

ні 110 93,2 

Всього 118 100,0 

        
15. Як ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до 
приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 58 49,2 

скоріше ні 12 10,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 13 11,0 

скоріше так 7 5,9 

цілком так 28 23,7 

Всього 118 100,0 

        
16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 
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потрібну інформацію телефоном? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 19 23,8 
скоріше ні 5 6,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 8 10,0 
скоріше так 12 15,0 
цілком так 36 45,0 
Всього 80 100,0 

  КН 38   
Всього 118   

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваши справи 
у суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 12 13,5 
скоріше ні 4 4,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 13 14,6 
скоріше так 9 10,1 
цілком так 51 57,3 
Всього 89 100,0 

  КН 29   
Всього 118   

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юрист-консультанта) у разі 
необхідності? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 31 28,7 
скоріше ні 7 6,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 19 17,6 
скоріше так 4 3,7 
цілком так 47 43,5 
Всього 108 100,0 

  КН 10   
Всього 118   

        
19. Чи достатньо в приміщенні суду зручних місць для очікування, оформлення документів, 
підготовки до засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 30 25,4 

скоріше ні 8 6,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 29 24,6 

скоріше так 15 12,7 

цілком так 36 30,5 

Всього 118 100,0 

        
20. Чи є в приміщенні суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 12 11,9 
скоріше ні 8 7,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 12 11,9 
скоріше так 14 13,9 
цілком так 55 54,5 
Всього 101 100,0 

  КН 17   
Всього 118   

        
21. Чи чисто та прибрано в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 16 13,6 

скоріше ні 8 6,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 27 22,9 

скоріше так 37 31,4 

цілком так 30 25,4 

Всього 118 100,0 

        
22. Чи достатньо освітлення в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 15 12,7 
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скоріше ні 8 6,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 32 27,1 

скоріше так 31 26,3 

цілком так 32 27,1 

Всього 118 100,0 

        
23. Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об'яв)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 12 10,2 

скоріше ні 5 4,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 11 9,3 

скоріше так 18 15,3 

цілком так 72 61,0 

Всього 118 100,0 

        
24. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, 
залів судових засідань, інших приміщень? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 16 13,6 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 24 20,3 

скоріше так 18 15,3 

цілком так 57 48,3 

Всього 118 100,0 

        
25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 9 7,6 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш (варіант: і так і ні) 15 12,7 

скоріше так 19 16,1 

цілком так 73 61,9 

Всього 118 100,0 

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 
розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 17 14,4 

скоріше ні 5 4,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 14 11,9 

скоріше так 17 14,4 

цілком так 65 55,1 

Всього 118 100,0 

        
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 
клопотань, тощо)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 12 10,2 

скоріше ні 6 5,1 

більш-менш (варіант: і так і ні) 14 11,9 

скоріше так 18 15,3 

цілком так 68 57,6 

Всього 118 100,0 

        
28. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо порядку сплати судових 
зборів та мита, реквізити та розміри платежів? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 15 15,3 
скоріше ні 3 3,1 
більш-менш (варіант: і так і ні) 8 8,2 
скоріше так 22 22,4 
цілком так 50 51,0 
Всього 98 100,0 

  КН 20   
Всього 118   
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29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота Відсоток, % 

  так 27 22,9 

ні 91 77,1 

Всього 118 100,0 

        
30. Якщо ви користувалися веб-сторінкою, чи знайшли на ній потрібну для Вас інформацію? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 3,7 
скоріше ні 1 3,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 3,7 
скоріше так 4 14,8 
цілком так 20 74,1 
Всього 27 100,0 

  Системні   91   
Всього 118   

        
31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушених строків? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 23 21,7 
скоріше ні 10 9,4 
більш-менш (варіант: і так і ні) 14 13,2 
скоріше так 20 18,9 
цілком так 39 36,8 
Всього 106 100,0 

  КН 12   
Всього 118   

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 
допомогти? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 19 16,1 

скоріше ні 8 6,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 25 21,2 

скоріше так 13 11,0 

цілком так 53 44,9 

Всього 118 100,0 

        
33. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами однакове ставлення до всіх, 
незалежно від соціального статусу? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 25 23,8 
скоріше ні 8 7,6 
більш-менш (варіант: і так і ні) 17 16,2 
скоріше так 10 9,5 
цілком так 45 42,9 
Всього 105 100,0 

  КН 13   
Всього 118   

        
34. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами професіоналізм, знання своєї 
справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 5 4,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 26 22,0 

скоріше так 20 16,9 

цілком так 62 52,5 

Всього 118 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 35 46,1 

скоріше ні 3 3,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 9 11,8 

скоріше так 7 9,2 

цілком так 22 28,9 
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Всього 76 100,0 

        
36. Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 16 21,1 

скоріше ні 4 5,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 6 7,9 

скоріше так 4 5,3 

цілком так 46 60,5 

Всього 76 100,0 

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 11 14,5 

скоріше ні 6 7,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 6 7,9 

скоріше так 6 7,9 

цілком так 47 61,8 

Всього 76 100,0 

        
38. Чи Ви вважаєте обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 19 25,0 

скоріше ні 7 9,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 13 17,1 

скоріше так 6 7,9 

цілком так 31 40,8 

Всього 76 100,0 

        
39. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому 
тиску, якщо такий був)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 7 10,3 
скоріше ні 6 8,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 9 13,2 
скоріше так 11 16,2 
цілком так 35 51,5 
Всього 68 100,0 

  КН 8   
Всього 76   

        
40. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), коректність, доброзичливість, ввічливість? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 6,6 

скоріше ні 3 3,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 11 14,5 

скоріше так 14 18,4 

цілком так 43 56,6 

Всього 76 100,0 

        
41. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), належна підготовка до справи та знання справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 6,6 

скоріше ні 6 7,9 

більш-менш (варіант: і так і ні) 13 17,1 

скоріше так 19 25,0 

цілком так 33 43,4 

Всього 76 100,0 

        
42. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 5,3 

скоріше ні 4 5,3 
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більш-менш (варіант: і так і ні) 12 15,8 

скоріше так 9 11,8 

цілком так 47 61,8 

Всього 76 100,0 

        
43. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), дотримання процедури розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 7 9,2 

скоріше ні 4 5,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 10 13,2 

скоріше так 11 14,5 

цілком так 44 57,9 

Всього 76 100,0 

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 

  Частота Відсоток, % 

  так 1 16,7 

ні 5 83,3 

Всього 6 100,0 

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 2 40,0 
ні 3 60,0 
Всього 5 100,0 

  КН 1   
Всього 6   

        
46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 4 66,7 

ні 2 33,3 

Всього 6 100,0 

        
47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 2 50,0 

ні 2 50,0 

Всього 4 100,0 

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення чи було рішення викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 25,0 

цілком так 3 75,0 

Всього 4 100,0 

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 66,7 
цілком так 1 33,3 
Всього 3 100,0 

  КН 1   
Всього 4   

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  1 1 16,7 

2 1 16,7 

4 1 16,7 

5 1 16,7 

7 1 16,7 

10 1 16,7 

Всього 6 100,0 
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51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію 
роботи суду? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 3 50,0 

1 3 50,0 

Всього 6 100,0 

        
52. Вкажіть загальну кількість  візитів до суду, що не були пов'язані з участю в судових засіданнях? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 5 83,3 

2 1 16,7 

Всього 6 100,0 

        
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду 
для ефективного виконання своїх обов’язків? 

  Частота Відсоток, % 

  Так 54 45,8 

Ні 37 31,4 

КН 27 22,9 

Всього 118 100,0 

        
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 
очікуваннями? 

  Частота Відсоток, % 

  Кращі, ніж очікував 8 6,8 

Гірші, ніж очікував 31 26,3 

Відповідають очікуванням 79 66,9 

Всього 118 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість роботи 
суду з того часу? 

  Частота Відсоток, % 

  Важко сказати 13 11,0 

Значно погіршилася 1 0,8 

Дещо погіршилася 6 5,1 

Залишилась без змін 32 27,1 

Покращилась несуттєво 12 10,2 

Покращилась значно 6 5,1 

КН 48 40,7 

Всього 118 100,0 

        
58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження 
автоматизованої системи діловодства? 

  Частота Відсоток, % 

  Так, відчув позитивні зміни 21 17,8 

Так, відчув негативні зміни 3 2,5 

Ні, не відчув ніяких змін 60 50,8 

КН 34 28,8 

Всього 118 100,0 
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Додаток 5 

Глибоцький районний суд Чернівецької області 

1. Вік: 

  Частота Відсоток, % 

  18-25 років 20 16,9 

26-39 років 47 39,8 

40-59 років 37 31,4 

60 років і старші 14 11,9 

Всього 118 100,0 

        
2. Рівень освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  Середня та неповна середня 63 53,4 

Базова вища 21 17,8 

Повна вища 34 28,8 

Всього 118 100,0 

        
3. Стать: 

  Частота Відсоток, % 

  Чоловіча 67 56,8 

Жіноча 51 43,2 

Всього 118 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота Відсоток, % 

  так 12 10,2 

ні 106 89,8 

Всього 118 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота Відсоток, % 

  В населеному пункті, де розташований цей суд 35 29,7 

В іншому населеному пункті 83 70,3 

Всього 118 100,0 

        
6. У суді Ви представляєте: 

  Частота Відсоток, % 

  Особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / потерпі 110 93,2 

Іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 8 6,8 

Всього 118 100,0 

        
7. Рівень заможності(самооцінка): 

  Частота Відсоток, % 

  Бідним 16 13,6 

Нижче середнього статку 20 16,9 

Середнього статку 78 66,1 

Заможним 4 3,4 

Всього 118 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу? 

  Частота Відсоток, % 

  Це мій перший судовий процес 75 63,6 

2-5 разів 33 28,0 

6 разів і більше 10 8,5 

Всього 118 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота Відсоток, % 

  Цивільний процес 90 76,3 

Кримінальний процес 14 11,9 

Господарський процес 7 5,9 

Адміністративний процес 7 5,9 

Всього 118 100,0 
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10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота Відсоток, % 

  Розгляд справи ще не розпочато 26 22,0 

Справа знаходиться в процесі розгляду 62 52,5 

Розгляд справи завершено (винесено рішення) 30 25,4 

Всього 118 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому? 

  Частота Відсоток, % 

  Зовсім не обізнаний 6 5,1 

Майже не обізнаний 53 44,9 

Загалом обізнаний 41 34,7 

Цілком обізнаний 18 15,3 

Всього 118 100,0 

        
12. Оцінка якості роботи цього суду: 

  Частота Відсоток, % 

  дуже погано 6 5,5 
2 4 3,7 
3 9 8,3 
4 47 43,1 
відмінно 43 39,4 
Всього 109 100,0 

  КН 9   
Всього 118   

        
13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 0,8 

скоріше так 9 7,6 

цілком так 108 91,5 

Всього 118 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 4,8 
скоріше ні 1 1,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 3,6 
скоріше так 31 36,9 
цілком так 45 53,6 
Всього 84 100,0 

  КН 34   
Всього 118   

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

  Частота   

  КН  118   

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

  Частота Відсоток, % 

  так 3 2,5 

ні 115 97,5 

Всього 118 100,0 

        
15. Як ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до 
приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 48 40,7 

скоріше ні 18 15,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 11 9,3 

скоріше так 13 11,0 

цілком так 28 23,7 

Всього 118 100,0 

        
16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 
потрібну інформацію телефоном? 

  Частота Відсоток, % 
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  цілком ні 2 4,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 6,8 
скоріше так 6 13,6 
цілком так 33 75,0 
Всього 44 100,0 

  КН 74   
Всього 118   

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваши справи 
у суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 1 0,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 8 6,8 

скоріше так 28 23,7 

цілком так 81 68,6 

Всього 118 100,0 

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юрист-консультанта) у разі 
необхідності? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 13 12,3 
скоріше ні 19 17,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 14 13,2 
скоріше так 19 17,9 
цілком так 41 38,7 
Всього 106 100,0 

  КН 12   
Всього 118   

        
19. Чи достатньо в приміщенні суду зручних місць для очікування, оформлення документів, 
підготовки до засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 43 36,4 

цілком так 65 55,1 

Всього 118 100,0 

        
20. Чи є в приміщенні суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 4 3,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,7 
скоріше так 41 38,3 
цілком так 57 53,3 
Всього 107 100,0 

  КН 11   
Всього 118   

        
21. Чи чисто та прибрано в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 1 0,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 9 7,6 

скоріше так 54 45,8 

цілком так 54 45,8 

Всього 118 100,0 

        
22. Чи достатньо освітлення в приміщеннях суду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 4 3,4 

більш-менш (варіант: і так і ні) 8 6,8 

скоріше так 45 38,1 

цілком так 59 50,0 

Всього 118 100,0 

        
23. Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об'яв)? 

  Частота Відсоток, % 
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  цілком ні 4 3,4 

скоріше ні 4 3,4 

більш-менш (варіант: і так і ні) 7 5,9 

скоріше так 37 31,4 

цілком так 66 55,9 

Всього 118 100,0 

        
24. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, 
залів судових засідань, інших приміщень 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш (варіант: і так і ні) 10 8,5 

скоріше так 41 34,7 

цілком так 64 54,2 

Всього 118 100,0 

        
25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 0,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 10 8,5 

скоріше так 47 39,8 

цілком так 60 50,8 

Всього 118 100,0 

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 
розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 47 39,8 

цілком так 62 52,5 

Всього 118 100,0 

        
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 
клопотань, тощо)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш (варіант: і так і ні) 10 8,5 

скоріше так 42 35,6 

цілком так 62 52,5 

Всього 118 100,0 

        
28. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо порядку сплати судових 
зборів та мита, реквізити та розміри платежів? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 0,8 

більш-менш (варіант: і так і ні) 8 6,8 

скоріше так 46 39,0 

цілком так 63 53,4 

Всього 118 100,0 

        
29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота Відсоток, % 

  так 8 6,8 

ні 110 93,2 

Всього 118 100,0 

        
30. Якщо ви користувалися веб-сторінкою, чи знайшли на ній потрібну для Вас інформацію? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 12,5 
цілком так 7 87,5 
Всього 8 100,0 

  КН 110   
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Всього 118   

        
31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушеня строків? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 7 5,9 

скоріше так 33 28,0 

цілком так 70 59,3 

Всього 118 100,0 

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 
допомогти? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 2,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,4 

скоріше так 40 33,9 

цілком так 71 60,2 

Всього 118 100,0 

        
33. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами однакове ставлення до всіх, 
незалежно від соціального статусу? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 6 5,1 

скоріше ні 4 3,4 

більш-менш (варіант: і так і ні) 10 8,5 

скоріше так 42 35,6 

цілком так 56 47,5 

Всього 118 100,0 

        
34. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами професіоналізм, знання своєї 
справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш (варіант: і так і ні) 8 6,8 

скоріше так 41 34,7 

цілком так 65 55,1 

Всього 118 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 10 10,9 

скоріше ні 4 4,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 4 4,3 

скоріше так 28 30,4 

цілком так 46 50,0 

Всього 92 100,0 

        
36. Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 11 12,0 

скоріше ні 2 2,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 2 2,2 

скоріше так 25 27,2 

цілком так 52 56,5 

Всього 92 100,0 

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 3,3 

більш-менш (варіант: і так і ні) 9 9,8 

скоріше так 29 31,5 

цілком так 51 55,4 

Всього 92 100,0 
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38. Чи Ви вважаєте обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 3 3,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 3,7 
скоріше так 29 35,8 
цілком так 46 56,8 
Всього 81 100,0 

  КН 11   
Всього 92   

        
39. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому 
тиску, якщо такий був)? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 1,1 

скоріше ні 1 1,1 

більш-менш (варіант: і так і ні) 7 7,6 

скоріше так 28 30,4 

цілком так 55 59,8 

Всього 92 100,0 

        
40. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), коректність, доброзичливість, ввічливість? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 1 1,1 

більш-менш (варіант: і так і ні) 7 7,6 

скоріше так 29 31,5 

цілком так 55 59,8 

Всього 92 100,0 

        
41. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), належна підготовка до справи та знання справи? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 2 2,2 

більш-менш (варіант: і так і ні) 5 5,4 

скоріше так 31 33,7 

цілком так 54 58,7 

Всього 92 100,0 

        
42. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), надання можливості сторонам обґрунтувати свою позицію? 

  Частота Відсоток, % 

  скоріше ні 1 1,1 

більш-менш (варіант: і так і ні) 3 3,3 

скоріше так 26 28,3 

цілком так 62 67,4 

Всього 92 100,0 

        
43. Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 
як голова колегії суддів), дотримання процедури розгляду? 

  Частота Відсоток, % 

  більш-менш (варіант: і так і ні) 4 4,3 

скоріше так 28 30,4 

цілком так 60 65,2 

Всього 92 100,0 

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 

  Частота Відсоток, % 

  так 23 76,7 

ні 7 23,3 

Всього 30 100,0 

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 3 10,0 

ні 27 90,0 
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Всього 30 100,0 

        
46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 22 73,3 

ні 8 26,7 

Всього 30 100,0 

        
47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  так 19 86,4 

ні 3 13,6 

Всього 22 100,0 

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення чи було рішення викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 2 9,1 

більш-менш (варіант: і так і ні) 1 4,5 

скоріше так 7 31,8 

цілком так 12 54,5 

Всього 22 100,0 

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим? 

  Частота Відсоток, % 

  цілком ні 1 4,5 

більш-менш (варіант: і так і ні) 1 4,5 

скоріше так 4 18,2 

цілком так 16 72,7 

Всього 22 100,0 

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі? 

  Частота Відсоток, % 

  1 15 50,0 

2 4 13,3 

3 9 30,0 

4 2 6,7 

Всього 30 100,0 

        
51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, судових засідань, що не відбулися через 
неналежну організацію роботи суду? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 29 96,7 

2 1 3,3 

Всього 30 100,0 

        
52. Вкажіть загальну кількість судових засідань, судових засідань, що візитів до суду, що не були 
пов'язані з участю в судових засіданнях? 

  Частота Відсоток, % 

  КН 20 66,7 

1 2 6,7 

2 4 13,3 

3 1 3,3 

4 2 6,7 

7 1 3,3 

Всього 30 100,0 

        
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників 
суду для ефективного виконання своїх обов’язків? 

  Частота Відсоток, % 

  Так 65 55,1 

Ні 38 32,2 

КН 15 12,7 

Всього 118 100,0 
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56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 
очікуваннями? 

  Частота Відсоток, % 

  Кращі, ніж очікував 20 16,9 

Гірші, ніж очікував 5 4,2 

Відповідають очікуванням 93 78,8 

Всього 118 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість 
роботи суду з того часу? 

  Частота Відсоток, % 

  Важко сказати 11 9,3 

Дещо погіршилася 2 1,7 

Залишилась без змін 15 12,7 

Покращилась несуттєво 6 5,1 

Покращилась значно 8 6,8 

КН 76 64,4 

Всього 118 100,0 

        
58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження 
автоматизованої системи діловодства? 

  Частота Відсоток, % 

  Так, відчув позитивні зміни 11 9,3 

Так, відчув негативні зміни 1 0,8 

Ні, не відчув ніяких змін 32 27,1 

КН 74 62,7 

Всього 118 100,0 
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Додаток 6 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе 
правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти 
утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової реформи, 
підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення 
обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри 
суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях 
попереднього проекту USAID «Україна: верховенство права», який 
реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року в рамках Угоди про 
співробітництво між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів. 

Завданнями проекту є сприяння: 

 розробці нормативно-правової бази судової реформи у відповідності до 
європейських та міжнародних стандартів стосовно підзвітності та 
незалежності судової влади; 

 підвищенню рівня прозорості та підзвітності в діяльності ключових 
судових установ; 

 підвищенню професіоналізму та ефективності судової системи України; 

 посиленню ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу 
просування судової реформи. 

Проект активно співпрацює з Адміністрацією Президента України, Верховною 
Радою України, Конституційною Асамблеєю, 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, Міністерством юстиції України, 
Національною школою суддів України, Радою суддів України, неурядовими 
організаціями, вищими навчальними закладами, засобами масової інформації 
та іншими організаціями. 

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ 

Вдосконалення нормативно-правової бази судової системи України 

 Забезпечення експертної підтримки процесу реалізації і вдосконалення 
Закону «Про судоустрій і статус суддів» та у здійсненні конституційної 
реформи; 

 Сприяння виробленню та прийняттю якісних законодавчих актів, 
ключових для реформування судової системи; 

 Забезпечення експертного аналізу законодавчих ініціатив та проектів 
нормативних актів на предмет оцінки їх відповідності міжнародним і 
європейським стандартам щодо незалежності судової влади, реформи 
адвокатури та реформи юридичної освіти; 

 Проведення публічних заходів з широким залученням громадськості, 
медіа та експертного середовища до обговорення судово-правової 
реформи. 

Добір суддів, етикa та дисциплінарнa відповідальність суддів 

 Сприяння якісній реалізації положень законодавства по впровадженню в 
практику повноважних органів конкурсного добору кандидатів для 
призначення на посаду судді з урахуванням їх професійних досягнень та 
особистих характеристик; 

 Експертна допомога у вдосконаленні механізму тестування кандидатів на 
посаду суддів; 
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 Посилення спроможності судової системи з допомогою навчальних 
заходів плекати дотримання суддями етичних стандартів; 

 Підтримка органів суддівського самоврядування у розробці нової редакції 
Кодексу суддівської етики; 

 Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у вдосконаленні 
дисциплінарної практики щодо суддів через покращення адміністративних 
процедур та вироблення якісних документів, які регулюють процедури 
подання, перевірки та розгляду скарг (заяв) про неналежну поведінку 
суддів. 

Підвищення професіоналізму суддів 

 Експертна підтримка інституційного становлення Національної школи 
суддів України; 

 Допомога Національній школі суддів України в розробці та впровадженні 
ключових навчальних програм для суддів та працівників апарату судів 
(етика, написання судових рішень, права людини, управління людськими 
ресурсами тощо); 

 Сприяння розробці програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду 
судді; 

 Сприяння підготовці суддів-викладачів для Національної школи суддів 
України; 

 Підтримка зусиль Національної школи суддів України з розробки та 
проведення навчальних заходів для підвищення кваліфікації суддів; 

 Сприяння роботі з підготовки та публікації навчальних матеріалів і 
посібників для суддів. 

Розвиток організаційної спроможності судових установ 

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

 Сприяння процесу підготовки довгострокового стратегічного плану 
розвитку судової системи; 

 Сприяння вдосконаленню бюджетного процесу для судової системи та 
судового адміністрування; 

 Експертна підтримка процесу автоматизації судової системи України. 

Залучення громадянського суспільства до процесу реформування 
судової системи 

 Підтримка організацій громадянського суспільства у вироблені 
ефективних засобів ведення діалогу з законотворцями та 
високопосадовцями стосовно судової реформи; 

 Залучення української громадськості до впровадження судової реформи 
через заходи з громадської освіти та адвокатування; 

 Підтримка діяльності громадських організацій у веденні ефективного 
моніторингу функціонування судової системи та 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. 
Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні 
технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Детальнішу 
інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-

http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/
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сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook 
https://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/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:office@fair.org.ua
http://www.fair.org.ua/
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Додаток 7 

 

Громадська організація «Громадсько-консалтингова група «ПАРТНЕР» 
заснована в червні 2007 року (офіційна реєстрація 27 лютого 2008 р.) є 
некомерційною, недержавною організацією, що об’єднала успішних молодих 
людей Волині з метою захисту та реалізації своїх законних прав та інтересів 
через громадську діяльність скеровану на сприяння та підтримку економічного 
розвитку регіону шляхом реалізації громадських ініціатив. 

Місія організації полягає у формуванні довготривалих стратегій розвитку 
ефективних комунікацій між владою, громадою та бізнесом шляхом 
впровадження в їх діалог новітніх технологій та публічних інструментів. 

Серед основних видів нашої діяльності: 
- аналітично-дослідний: проведення незалежних економічних, політичних, 

соціомаркетингових досліджень, аналіз стану та перспектив розвитку 
господарського комплексу міста і регіону; вивчення громадської думки 
стосовно актуальних соціально-економічних, екологічних та політичних 
питань тощо;  

- сприяння розвитку місцевого та регіонального самоврядування: вивчення 
проблем місцевого та регіонального врядування, економіки, політики, 
екології, права, освіти та інших сфер суспільного життя міста та 
регіону; спільна реалізація програм розвитку самоврядування; 

- маркетингова неприбуткова діяльність: організація соціального 
маркетингу, менеджменту, аудиту, реклама, промоція, пропаганда, 
спрямовані на створення привабливого іміджу регіону, міста, 
організацій та особистостей; 

- освітньо-просвітницька діяльність: організація неформального та 
альтернативного навчання, оцінка якості освітніх послуг, реалізація 
програм розширення потенціалу народної дипломатії; 

- природоохоронна та рекреаційна діяльність: сприяння розвитку 
курортно-рекреаційного і туристично-рекреаційного комплексу краю, 
проведення природоохоронних та природо відновлювальних акцій. 
Наші основні проекти: 

- Опитування громадян щодо їх задоволеності якістю функціонування судів 
з використанням карток громадського звітування (КГЗ) (Апеляційний, 
Глибоцький районний, Першотравневий та Шевченківський районні у місті 
Чернівці суди Чернівецької області, 16 травня 2012 р. – 15 січня 2013 р.); 

- Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян 
(Нововолинський міський, Локачинський та Старовижівський районні суди 
Волинської області, 20 жовтня 2010 р. – 19 липня 2011 р., 
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_2011_Partner.pdf); 

- Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян 
(Опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів з 
використанням карток громадянського звітування, Волинська область: 
Апеляційний, Луцький міськрайонний, Нововолинський міський, 
Локачинський та Старовижівський районні суди Волинської області, 31 
липня 2009 р. – 31 березня 2010 р., 
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_2010_Volyn_Partner.p
df); 

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_2011_Partner.pdf
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_2010_Volyn_Partner.pdf
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_2010_Volyn_Partner.pdf
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- Молодіжна школа соціології (соціологічне дослідження «Молодіжна 
політика очима молоді», 2007 р.); 

- Мобілізація місцевих громад для лобіювання рішень по контролю за 
тютюном в місті Луцьку (01 липня 2006 р. - 31 березня 2009 р.). 
Серед найближчих планів на майбутнє запуск ряду проектів пов’язаних із 

впровадженням в практику організацій та підприємств систем корпоративної 
соціальної відповідальності та внутрішнього/зовнішнього оцінювання. 

Наші основні партнери: Центр соціальних експертиз Інституту соціології 
НАН України, проекти Агентства США з міжнародного розвитку USAID 
«Справедливе правосуддя» («Україна: верховенство права») та «Правова 
країна», Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників 
України», Благодійний Фонд «СТОПРАК», Територіальне управління ДСА 
України в Волинській області, Апеляційний суд та ряд судів загальної юрисдикції 
Волинської області. 

З червня 2012 року організація співпрацює з Апеляційним та рядом судів 
загальної юрисдикції Чернівецької області. 

Команда організації включає досвідчених управлінців, організаторів, 
аналітиків, соціологів та інтерв’юерів. Широка партнерська мережа дозволяє 
якісно та оперативно досягати поставлених цілей у всіх регіонах України. 
Керівником громадської організації «Громадсько-консалтингова група 
«ПАРТНЕР» є Адамчук Сергій Миколайович. 
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А 28  Адамчук С.М. Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів 

функціонування судів: Апеляційний суд Чернівецької області, Першотравневий 
районний суд міста Чернівці, Шевченківський районний суд міста Чернівці, 
Глибоцького районного суду Чернівецької області. Аналітичний звіт за 
результатами дослідження / Проект Агентства США з міжнародного розвитку USAID 
«Справедливе правосуддя», громадська організація «Громадсько-консалтингова 
група «ПАРТНЕР».– Луцьк-Чернівці: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня 
«Волиньполіграф»

ТМ
, 2012. – 100 с. 

 
У виданні представлено результати опитування громадської думки з використанням 

методики карток громадянського звітування щодо оцінки якості окремих аспектів діяльності 
Першотравневого та Шевченківського районних судів міста Чернівці, Апеляційного та 
Глибоцького районного судів Чернівецької області, що проводилось у 2012 році. 

 
Видання призначене для голів судів, суддів, керівників апарату судів, інших працівників 

судів, громадських організацій, та всіх інших осіб, зацікавлених у побудові діалогу між судами та 
суспільством задля покращення доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості 
та підзвітності судової системи, побудови довіри громадян до суду. 
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