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Вступ 
 

Звіт містить результати дослідження громадського сприйняття роботи 
Личаківського районного суду м. Львова, Червоноградського міського та Дрогобицького 
міськрайонного судів Львівської області, яке було проведене Благодійною організацією «Твоє 
право» з червня 2012 р. по липень 2012 р. на основі методології карток громадянського 
звітування (надалі – «КГЗ»), що є інструментом зовнішньої оцінки якості роботи суду.  

 
Методологія. Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань у 

становленні демократії в українському суспільстві. Лише покращуючи розуміння реальної 
ситуації в судах, стану відносин судової системи та суспільства, можна досягти суттєвого 
покращення ефективності судочинства, зміцнення довіри до суду в українському суспільстві. 
Власне цим пояснюється необхідність використання у адмініструванні судової діяльності 
методів оцінювання якості роботи суду.  
 Оцінювання  якості дозволяє керівництву суду вирішувати наступні завдання: 
 отримання інформації про поточну ситуацію у суді за  ключовими параметрами його 

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

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

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

Світовий досвід дає приклади різних підходів до формулювання таких стандартів. 
Наприклад, в США ще з початку 80-х років на різних рівнях судової системи проводиться 
активна діяльність з розробки та впровадження 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 моніторінгу 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 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 
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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:  
 

 фізична доступність суду;  
 зручність та комфортність перебування в суді;  
 повнота та ясність інформації; 
 дотримання термінів судового розгляду; 
 сприйняття роботи працівників апарату суду; 
 сприйняття роботи судді; 
 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 20 червня по 20 липня 2012 року групою спеціально підготовлених інтерв’юерів 
опитані 125 респондентів - відвідувачів Личаківського районного суду м. Львова, 121 
респондент-відвідувач Червоноградського міського суду та 142 респонденти-відвідувачі 
Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області. Опитування здійснювалось у містах 
Львів, Дрогобич та Червоноград безпосередньо в приміщенні вищезгаданих 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 судів та суддями вищезазначених судів. 
Отримані в ході дискусії коментарі взято до уваги при підготовці аналітичного звіту за 
результатами дослідження. 



 6

 

Розділ 1. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЛИЧАКІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ 
СУДІ М. ЛЬВОВА 

 
1.1. Загальна інформація про суд 

 
Личаківський районний суд м. Львова є місцевим загальним судом, територіальна 

юрисдикція якого відповідно до Закону України „Про судоустрій і статус суддів України” 
поширюється на Личаківський район міста Львова. Був створений у 1969 році. На той час до 
складу суду входило 4 народних судді. На сьогодні у суді працюють 9 суддів при чисельності 
суддів 10, визначених Указом Президента України від 19 лютого 2002 року, а також 37 
працівників апарату суду. 

Приміщення суду знаходяться у сецесійному будинку, побудованому вкінці 19 сторіччя. 
Приміщення загальною площею 1998 кв.м. займають три поверхи будинку. У суді обладнано 
3 зали для слухання кримінальних справ і 10 залів – для слухання цивільних та 
адміністративних справ. 

У 2011 році до Личаківського районного суду надійшло 3306 цивільних справ, 378 
кримінальних справ, 1572 адміністративних справ, 2548 справ про адміністративне 
правопорушення. Середньомісячне навантаження на суддю становить близько 60 справ. 

 
1.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

опитування 
 
Опитування проходило з 20 червня по 06 липня 2012 року. Загалом опитано 125 

респондентів. 
За соціально-демографічними характеристиками опитані поділяються: 
 
За віком: «18-25 років» - опитано 28 респондентів (22,4%); «26-39 років» - опитано 46 

респондентів (36,8%); «40-59 років» - опитано 33 респондентів (26,4%); «60 років і старші» - 
опитано 18 респондентів (14,4%) 

За статтю: «жінки» - 56 (44,8%);«чоловіки» - 69 (55,2%) 
За рівнем освіти: «Середня та неповна середня» - у 13 опитаних (10,4%); «Базова вища» - 

у 16 опитаних (12,8%); «Повна вища» - у 96 опитаних (76,8%) 
За наявністю вищої юридичної освіти: 
Мають вищу юридичну освіту – 35 респондентів (28%); не мають такої – 90 респондентів 

(72%) 
За майновим статусом: По одному респонденту вважають себе «бідним» та «багатим»; 

«Нижче середнього статку» мають 14 опитаних (11,2%); «Середній статок» мають 87 
опитаних (69,6%);«Заможними»  вважають себе 22 опитаних (17,6%) 

За наявністю досвіду участі у судових засіданнях: «Участь у першому процесі» - для 40 
респондентів (32%); «Учасник 2-5 процесів» - 51 респондент (40,8%); «Учасник 6 і більше 
процесів» - 34 респондентів (27,2%). 

 
За іншими процесуальними характеристиками, які брались до уваги, усіх респондентів 

можна розділити: 
За процесуальним статусом: «Представляє особисто себе» (тобто є позивачем / 

відповідачем / свідком / потерпілим) -99 респондентів (79,2%); «Представляє іншу особу» (є 
адвокатом, юрист-консультом, представником сторони) – 26 опитаних (20,8%). 

За видом судового процесу:  Учасниками цивільного процесу є 70 опитаних (56%); 
учасниками кримінального процесу є 34 опитаних (27,2%); учасниками адміністративного 
процесу є 17 опитаних (13,6%), учасниками справ про адміністративні правопорушення є 4 
опитаних (3,2%) 
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Залежно від стадії розгляду справи: «Розгляд справи ще не розпочато» у 26 (20,8%) 
респондентів; «Справа знаходиться в процесі розгляду» у 69 (55,2%) респондентів; «Розгляд 
справи завершено» для 30 (24%) респондентів; 

За обізнаністю з роботою суду та суддів в цілому: «Цілком обізнаними» вважають себе 
36 (28,8%) респондентів; «Загалом обізнаними» вважають себе 62 (49,6%) респонденти; 
«Майже не обізнаними» або «Зовсім не обізнаними» вважають себе 27 (21,6%) респондентів. 

 
1.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
1.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду 
 
В дослідженні було використано дві площини оцінювання роботи суду: 1). узагальнена та 

2). на рівні окремих вимірів. У загальних оцінках фіксувалося суб’єктивне сприйняття якості 
роботи суду на основі відповідей респондентів за стандартною п’ятибальною шкалою оцінки. 

Середня оцінка якості роботи Личаківського районного суду м. Львова склала 3,7 бали, 
що належить до позитивних оцінок. Зокрема, на «відмінно» роботу суду оцінили 16 
респондентів (12,8%), на «4» - 68 респондентів (54,4%), на «3» - 36 респондентів (28,8%). 
Негативні оцінки («1» та «2») виставили тільки 5 опитаних (4%). 

Цікаво простежити залежність середньої оцінки від певних демографічних та соціальних 
показників. Найвище якість роботи суду оцінили респонденти віку «60 років і старші» – 3,9 
бали. По 3,6 балів виставили респонденти вікових категорій «18-25 років» і «40-59 років». 

Респонденти, які вважають себе заможними, дали оцінку 3,9 бали, респонденти із статком 
нище середнього – 3,7 бали. 

Варто відзначити, що відвідувачі, які не вперше беруть участь у судових процесах, краще 
оцінюють якість роботи суду – 3,9 бали у порівнянні із 3,6 балами від респондентів, які беруть 
участь у судовому процесі вперше. 

Очевидним є факт, що респонденти, справа яких була вирішена на їх користь, більш 
високо оцінили якість роботи суду. Зокрема, майже 37% з них поставили суду оцінку «5», 
47,0% - оцінку «4», решта – оцінку «3». Разом з цим майже 55% респондентів, які отримали 
рішення суду не на свою користь, оцінили якість роботи суду на тверду «4», 36,0% - на «3», і 
9,0% виставили найнищу оцінку. 

 
1.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду 
 
Майже 61% респондентів оцінюють свої враження від візиту до суду як такі, що 

«відповідають очікуванням». 18,4% вказали, що враження від візиту до суду кращі, ніж 
очікування. 9,6% ствердили, що їхні враження гірші, ніж очікування. Така розбіжність цілком 
пояснюється тим, що кількість респондентів, рішення суду яких було не на їхню користь, 
становить 9,0% від опитаних. 

Цікаво, що найбільша частка «незадоволених» у порівнянні із очікуваннями припала на: 
респондентів віком 18-25 років – 14,3%; респондентів без вищої освіти – 12,2%; респондентів, 
які майже не обізнані із судовою системою – 15,4%. 

Також опитаним, які були відвідувачами Личаківського районного суду м. Львова раніше, 
пропонувалось оцінити динаміку змін якості його роботи в цілому. На це питання відповіли 
83 респонденти із 85-ти (97,6%), для яких це не перші відвідини суду. З них 47,0% вважають, 
що якість роботи суду покращилась. 32,5% респондентів ствердили, що нічого не змінилось. 
А 4,8% респондентів вважають, що стан справ погіршився. Понад 15% респондентів не 
визначились із відповіддю. 

У 2010 році у Личаківському суді була запроваджена автоматизована система ведення 
діловодства. Ми запропонували респондентам оцінити вплив такої іновації на якість роботи 
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суду. Майже 42% респондентів, які відповіли на це запитання, відчули позитивні зміни, 47% 
респондентів не відчули ніяких змін, 11% вважають, що це тільки погіршило ситуацію. 
Найбільше респондентів, які відчули позитивні зміни, є у категорії осіб, які цілком обізнані із 
судовою системою (55,6%), та є представниками сторони в процесі (46,2%). Тобто, 
професійно пов’язані із судами. 

Найбільше не відчули змін від запровадження електронної системи ведення діловодства 
респонденти, які майже або зовсім не обізнані із системою судів (44,4%). І це не дивно, адже 
пересічні відвідувачі суду не мають достатньо інформації про такі технічні подробиці. Понад 
23% респондентів взагалі не відповіли на це запитання. 

 
1.4. Оцінка якості за окремими вимірами 

 
1.4.1. Доступність суду 
В рамках цього дослідження респондентам ставились запитання, які стосувались 

територіальної та фізичної доступності будівлі та приміщень суду, а також фінансової 
доступності фахової допомоги як елементу доступу до правосуддя. Отримані відповіді 
оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так.  

Оцінка доступності суду визначалась за показниками, представленими середнім балом на 
рис.1.1 

 

 
Рис. 1.1. Оцінка якості роботи суду за виміром «Доступність суду» 

 
Дані, представлені на рис. 1.1, дозволяють говорити про задовільну оцінку (3,4 бали) 

доступності суду. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 Найкраще респонденти оцінили розташування будівлі суду і легкість її знаходження – 4,6 

бали. Разом із цим, лише 65,1% респондентів зазначили про зручність діставатися до суду 
громадським транспортом. Це пов’язано насамперед із тим, що відвідувачами цього суду 
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є мешканці міста Винники, яке адміністративно відноситься до Личаківського району, але 
розташоване майже за 20 км від будівлі суду. 

 Низьку оцінку у 2,1 бали респонденти надали і такому показнику, як можливість 
запаркувати автомобіль. На жаль, план забудови прилеглих територій не дає можливості 
вирішити цю проблему. 

 Найнижчу оцінку отримав такий показник, як можливість людям із обмеженими 
можливостями безперешкодно потрапити до приміщення суду. Лише 5,6% респондентів 
дали відповідь «скоріше так» на відповідне запитання. Середня оцінка у 1,7 балів є цілком 
об’єктивною, оскільки суд знаходиться у будівлі, яка була побудована у 19 сторіччі як 
житловий будинок. Радикально вирішити цю проблему можна виключно перенесенням 
суду в іншу будівлю, більш функціональну пристосовану для розташування судової 
інституції. 

 Майже 78% респондентів ствердили, що графік роботи канцелярії дозволив їм 
безперешкодно вчиняти процесуальні дії. Натомість дослідження виявило, що 
респонденти хотіли б отримувати більше інформації по телефону. Відповідно, цей 
показник був оцінений на 3,2 бали. Цікаво, що декілька респондентів запропонували суду 
розглянути можливість подання позовних заяв в електронному вигляді. 

 120 респондентів (96%) ствердили, що не зазнавали перешкод із боку охорони під час 
візиту до суду. 
 
1.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді 
 
Оцінка зручності та комфортності перебування у суді визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.1.2. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 
Рис. 1.2. Оцінка якості роботи суду за виміром 

«Зручність та комфортність перебування у суді» 
 

Дані, представлені на рис. 1.2, дозволяють говорити про достатньо високу оцінку (4,1 
бали) зручності та комфортності перебування у суді. Основні висновки за результатами 
аналізу показників є такі: 
 Найвище респонденти оцінили вільність доступу до побутових приміщень – на 4,3 бали. 

Але 18 респондентів не змогли відповісти на це запитання, що свідчить про відсутність 
відповідних вказівників.  

 Також високі оцінки отримали такі показники, як чистота приміщення (4,1 бали) та 
достатність освітлення (4,0 бали). 
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 Загалом респонденти вважають достатньою кількість зручних місць для очікування, 
оформлення документів тощо. Із такою тезою погоджуються 89 респондентів (71,2%). 
Але майже 25% (31 респондент) оцінили цей показник на «3», що і зумовило середній бал 
3,9. 

 
1.4.3. Повнота та ясність інформації 
 
Оцінка повноти та ясності інформації визначалась за показниками, представленими 

середнім балом на рис.1.3. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - 
цілком ні, «5» - цілком так. 

 
Рис. 1.3. Оцінка якості роботи суду за виміром «Повнота та ясність інформації» 

 
Дані, представлені на рис. 1.3, дозволяють говорити про достатньо високу оцінку (4,0 

бали) повноти та ясності інформації. Основні висновки за результатами аналізу показників є 
такі: 
 Респонденти достатньо високо оцінили рівень та якість інформації, яку вони можуть 

отримати у суді. Зокрема, 92,0% респондентів без проблем знайшли необхідні зразки 
процесуальних документів; 87,0% респондентів отримали інформацію про порядок та 
ставки мита та судових зборів; 86,0% задоволені інформацією про розташування кабінетів 
та залів судових засідань. 

 Позитивний вплив на рівень повноти інформації безумовно справило відкриття у квітні 
2012 року окремого приміщення для прийому та консультування громадян. Про це 
ствердили 95 респондентів із 97, які відповіли на відповідне запитання. 

 Зручність розташування інформаційних стендів була оцінена респондентами дещо нижче 
– на 3,7 бали. 

 У 3,8 бали респонденти оцінили повноту і ясність інформації, яку вони отримали на 
інтернет-сторінці суду. Варто відзначити, що тільки 36 респондентів (29,0%) із 125 
опитаних користувались цією сторінкою. І тільки 20 із них «скоріше так» або «цілком 
так» є задоволені із об’єму інформації, отриманого на сторінці. Зважаючи на динамічність 
розвитку інформаційних технологій, це питання потребує додаткового, більш глибокого, 
дослідження. 

 Достатньо високо оцінили респонденти і такий показник, як достатність інформації про 
справи, призначені до розгляду – у 3,9 бали. Це свідчить, що розклади засідань, як 
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правило, вчасно і в повній мірі вивішуються і є доступними для відвідувачів. Але така 
інформація повинна подаватись постійно, заздалегідь, і, бажано, у друкованому вигляді. 
 
1.4.4. Якість роботи працівників апарату суду 
 
Оцінка якості роботи працівників апарату суду визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.1.4. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 

 
Рис. 1.4. Оцінка якості роботи суду за виміром  

«Якість роботи працівників апарату суду» 
 

Дані, представлені на рис. 1.4, дозволяють говорити про достатньо високу оцінку (3,7 
бали) якості роботи працівників апарату суду. Основні висновки за результатами аналізу 
показників є такі: 
 Більшість респондентів високо оцінюють такі якості працівників апарату суду, як 

професіоналізм, бажання допомогти, доброзичливість, повагу до відвідувачів. Так, 76,0% 
респондентів (95 осіб) вважають, що працівники апарату суду виявили такі риси, як 
професіоналізм та знання своєї справи. 58,4% (73 особи) згідні із твердженням, що 
працівники апарату суду були доброзичливими і виявили бажання допомогти. 

 Однак, є помітні і певні проблемні питання. Зокрема, 20,0% респондентів вважають, що 
працівники суду не однаково ставляться до відвідувачів, в залежності від їхнього 
соціального статусу. Ще 24,0% (30 осіб) респондентів оцінили цей критерій на «3» бали. 

 Показник «старанності роботи працівників апарату суду» був оцінений респондентами у 
3,7 бали. 
 
1.4.5. Дотримання термінів судового розгляду 
 
Оцінка дотримання термінів судового розгляду визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.1.5. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 
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Рис. 1.5. Оцінка якості роботи суду за виміром  

«Дотримання термінів судового розгляду» 
 

Дані, представлені на рис. 1.5, дозволяють говорити про достатньо високу оцінку (3,8 
бали) дотримання термінів судового розгляду. Основні висновки за результатами аналізу 
показників є такі: 
 Дослідження у Личаківському районному суді загалом підтверджують загальні тенденції. 

Переважна більшість респондентів (73,0%) ствердили, що судді враховували побажання 
сторін при призначенні дати і часу засідання. 62,6% вважають, що засідання по справі 
розпочалось вчасно і без затримок. 

 81 респондент дав відповідь на питання щодо обґрунтованості затримок або перенесень 
засідань. 58% (47 осіб) таких респондентів вважають причини перенесення або затримки 
судових засідань обґрунтованими. 18,5% (15 осіб) вважають причини перенесення або 
затримок необґрунтованими. Майже чверть респондентів оцінили цей критерій на «3», 
тобто мають певний сумнів в обґрунтованості перенесення засідань. На думку експертів 
проекту, ці результати свідчать про те, що відвідувачам потрібно надавати більше 
інформації про причини перенесення або затримки судових засідань. 
 
1.4.6. Якість роботи суддів 
 
Оцінка якості роботи суддів визначалась за показниками, представленими середнім балом 

на рис.1.6. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - 
цілком так. 

 



 13

Рис. 1.6. Оцінка якості роботи суду за виміром «Якість роботи суддів» 
 
Дані, представлені на рис. 1.6, дозволяють говорити про достатньо високу оцінку (4,2 

бали) якості роботи суддів. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 На цей блок запитань відповіло 99 респондентів. Загалом усі показники цього блоку 

отримали вищі середні оцінки, ніж загальна оцінка якості роботи суду. На думку 
експертів проекту, це може свідчити про те, що судді достатньо відповідально ставляться 
до виконання своїх повноважень. Зокрема, рівень дотримання процедури був оцінений у 
4,4 бали (85% респондентів поставили оцінку «5» і «4»). 

 84% респондентів не мали проблем із можливістю обґрунтувати свою позицію у судовому 
засіданні. 

 79% респондентів ствердили належну підготовку судді до розгляду справи. Це є дуже 
високий показник, зважаючи на те, що на кожного суддю Личаківського районного суду 
м. Львова в середньому у місяць припадає 56 справ. 

 69,7% респондентів оцінили ставлення судді як коректне, доброзичливе і ввічливе. 20% 
респондентів цей критерій оцінили на «3» бали. 

 Найнижчий бал – 3,8- у цьому блоці отримав такий показник як «неупередженість та 
незалежність судді». Але виявлені тенденції загалом корелюються із іншими 
показниками. Так, 64,7% респондентів вважають, що судді діяли неупереджено і 
незалежно. 14% респондентів, навпаки, вважають, що судді піддавались зовнішньому 
тиску. 
 
1.4.7. Якість судового рішення 
 
Вимір «якість судового рішення» оцінювався за відповідями на наступні запитання: «Чи 

вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі?» «Чи було рішення викладено 
легкою, доступною для розуміння мовою?», «На Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим?» 

Ці питання ставились виключно тим респондентам, які ствердили, що отримали і 
ознайомились із рішенням суду по їхній справі. Таких респондентів було 23. Відповідно, 15 
респондентів (65,2%) відповіли, що рішення викладене доступною для розуміння мовою. 8 
респондентів (34,8%) не визначились із відповіддю. 

14 респондентів (60,9%) погодились, що рішення було добре обґрунтованим. Ті самі 8 
респондентів не визначились із відповіддю. 

10 респондентів (43,5%) вважають, що вчасно отримали рішення суду. 7 (30,4%) 
ствердили, що не у встановлені строки. 6 респондентів із 23 не відповіли на це питання. 
 

1.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 
Учасникам дослідження було запропоновано оцінити рейтинг вимірів якості роботи суду, 

які слід покращувати в першу чергу. У наведеній нижче таблиці подано усереднені дані 
відповідей респондентів. 

Назва виміру Середній бал 
Якість роботи судді 3,28 
Якість роботи працівників апарату суду 3,30 
Доступність суду 3,31 
Дотримання термінів судового розгляду 3,34 
Повнота та ясність інформації 3,62 
Зручність та комфортність перебування у суді  4,15 

Табл. 1.7. Рейтинг пріоритетності вимірів, які слід покращувати в першу чергу 
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Цікаво, що чотири виміри якості, які, на думку респондентів, слід покращувати в першу 

чергу, набрали фактично однакові рейтингові бали. Зокрема, йдеться про виміри «якість 
роботи судді», «якість роботи працівників апарату суду», «доступність суду», «дотримання 
термінів розгляду». На думку експертів проекту, це свідчить про те, що відповідно до 
запропонованих вимірів якості роботи суду, Личаківський районний суд є достатньо 
збалансованим, і тому немає якогось одного виміру, який є дуже слабкий і потребує негайного 
покращення. З іншого боку, по кожному із цих вимірів відвідувачі хотіли б бачити 
впровадження певних заходів для покращення ситуації. 

 
1.6. Висновки та рекомендації 

 
Висновки 
 
1. Загалом якість роботи Личаківського районного суду м. Львова респондентами оцінена 

позитивно. Середня оцінка склала 3,7 бала за 5-ти бальною шкалою оцінювання. 
2. Опитані не мали проблем із пошуком будівлі суду. Але є певні нарікання на 

можливість добратись громадським транспортом. Імовірно, на таку оцінку впливає те, 
що до територіальної юрисдикції суду входять мешканці м. Винники, яке знаходиться 
на відстані 20 км від будівлі суду, і не має прямого сполучення громадським 
транспортом. 

3. Більшості респондентів комфортно перебувати у приміщенні суду. Цьому, зокрема, 
сприяють проведені ремонтні роботи, облаштування достатнього освітлення, 
облаштування 13-ти залів судових засідань тощо. 

4. Будівлю суду не можна назвати дружньою для осіб похилого віку та осіб із 
обмеженими можливостями. На жаль, кардинально вирішити ці проблеми є 
неможливо із-за конструкційних особливостей будівлі, у якій розташовано суд. Слід 
відзначити, що керівництво суду намагається хоч якось виправити ситуацію. Зокрема, 
з допомогою Регіонального Громадського Благодійного Фонду “Право і Демократія” 
на початку листопада 2012 року у суді було продубльовано таблички шрифтом Брайля 
та помарковано жовто-гарячою фарбою сходи для осіб із слабким зором та вадами 
зору. 

5. Респонденти достатньо високо оцінили повноту та ясність інформації, які можливо 
отримати у суді. Цьому, напевне, сприяє відкриття окремого приміщення для прийому 
та консультування громадян. 

6. Роботу працівників апарату суду та роботу суддів респонденти оцінюють високо. Але є 
і проблемні моменти. Зокрема, 20,0% респондентів вважають, що працівники суду не 
однаково ставляться до відвідувачів, в залежності від їхнього соціального статусу. 
Майже 22% опитаних вказали на певні незручності у графіку роботи канцелярії суду. 

7. Відповідно до запропонованих вимірів якості роботи суду, Личаківський районний суд 
є достатньо збалансованим, і тому немає якогось одного виміру, який є надзвичайно 
слабкий (крім фізичної доступності будівлі суду для осіб із особливими потребами) і 
потребує негайного покращення. З іншого боку, по кожному із цих вимірів відвідувачі 
хотіли б бачити застосування певних заходів для покращення ситуації. 

На думку експертів проекту, для покращення окремих вимірів якості роботи суду 
потрібно виконати наступне: 

1. Залучити профільні організації осіб із обмеженими можливостями для дискусії щодо 
можливостей удосконалення доступності будівлі суду. 

2. Обладнати вхід до будівлі звуковим пристроєм для орієнтації осіб із вадами зору. 
3. Збільшити (по можливості) кількість лав/стільців та столів для підготовки документів 

на кожному поверсі суду. 
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4. Розташувати інформаційні стенди із зразками процесуальних документів, порядком 
сплати мита та судових зборів у місцях розташування столів для підготовки 
документів. 

5. На кожному поверсі перед входом у коридор облаштувати таблички-схеми 
розташування кабінетів, залів судових засідань, побутових приміщень. 

6. Розглянути можливість суміщення роботи канцелярії суду та окремого приміщення 
прийому громадян. Це дасть можливість зробити більш зручним і гнучким графік 
подачі позовних заяв та інших документів. 

7. Вивішувати списки справ, призначених до розгляду, заздалегідь і у «читабельному» 
(бажано друкованому) вигляді. 

8. Розглянути можливість оприлюднення списку справ, призначених до розгляду, на 
інтернет-сторінці суду. 

9. Встановити апарати із напоями у коридорах суду. 
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Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЧЕРВОНОГРАДСЬКОМУ 
МІСЬКОМУ СУДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
2.1. Загальна інформація про суд 

 
Червоноградський міський суд Львівської області є місцевим загальним судом, 

територіальна юрисдикція якого відповідно до Закону України „Про судоустрій і статус 
суддів України” поширюється на міста Червоноград і Соснівка та селище міського типу 
Гірник. Був створений у 1963 році. Згідно Указу Президента України від 19 лютого 2002 року 
у суді працюють 7 суддів, а також 28 працівників апарату суду. 

Приміщення суду знаходяться у чотириповерховому адміністративному будинку, 
побудованому у 60-х роках минулого сторіччя, і займають 1742,5 кв.м. У суді обладнано 7 
залів судових засідань. 

У 2011 році суддями Червоноградського міського суду було розглянуто 2870 цивільних 
справ, 327 кримінальних справ, 1422 адміністративних справ, 1898 справ про адміністративне 
правопорушення, інші справи – 1000. Середньомісячне навантаження на суддю становить 
майже 98 справ. 

 
2.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

опитування 
 
Опитування проходило з 14 червня по 27 липня 2012 року. Загалом опитано 121 

респондента. 
За соціально-демографічними характеристиками опитані поділяються: 
 
За віком: «18-25 років» - опитано 29 респондентів(24,0%); «26-39 років» - опитано 44 

респондентів(36,4%); «40-59 років» - опитано 36 респондентів(29,8%); «60 років і старші» - 
опитано 12 респондентів(9,9%) 

За статтю: «жінки» - 62 (51,2%);«чоловіки» - 59 (48,8%) 
За рівнем освіти: «Середня та неповна середня» - у 49 опитаних (40,5%); «Базова вища» - 

у 28 опитаних (23,1%); «Повна вища» - у 44 опитаних (36,4%) 
За наявністю вищої юридичної освіти: 
Мають вищу юридичну освіту – 18 респондент (28%); не мають такої – 103 респондентів 

(72%) 
За майновим статусом: вважають себе «бідними» 6 респондентів (5,0%), «Нижче 

середнього статку» мають 18 опитаних (14,9%); «Середній статок» мають 89 опитаних 
(73,6%);«Заможними»  вважають себе 8 опитаних (6,6%). 

За наявністю досвіду участі у судових засіданнях: «Участь у першому процесі» - для 62 
респондентів (51,2%); «Учасник 2-5 процесів» - 41 опитаних (33,9%); «Учасник 6 і більше 
процесів» - 18 респондентів (14,9%). 

 
За іншими процесуальними характеристиками, які брались до уваги, усіх респондентів 

можна розділити: 
За процесуальним статусом: «Представляє особисто себе» (тобто є позивачем / 

відповідачем / свідком / потерпілим) -102 респонденти (84,3%); «Представляє іншу особу» (є 
адвокатом, юрист-консультом, представником сторони) – 19 опитаних (15,7%). 

За видом судового процесу:  Учасниками цивільного процесу є 96 опитаних (79,3%); 
учасниками кримінального процесу є 15 опитаних (12,4%); учасниками адміністративного 
процесу є 6 опитаних (5,0%), учасниками справ про адміністративні правопорушення є 4 
опитаних (3,3%). 

Залежно від стадії розгляду справи: «Розгляд справи ще не розпочато» у 11 (9,1%) 
респондентів; «Справа знаходиться в процесі розгляду» у 31 (25,6%) респондентів; «Розгляд 
справи завершено» для 79 (65,3%) респондентів; 
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За обізнаністю з роботою суду та суддів в цілому: «Цілком обізнаними» вважають себе 
26 (21,5%) респондентів; «Загалом обізнаними» вважають себе 56 (46,3%) респонденти; 
«Майже не обізнаними» або «Зовсім не обізнаними» вважають себе 39 (32,2%) респондентів. 

 
2.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
2.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду 

 
В дослідженні було використано дві площини оцінювання роботи суду: 1). узагальнена та 

2). на рівні окремих вимірів. У загальних оцінках фіксувалося суб’єктивне сприйняття якості 
роботи суду на основі відповідей респондентів за стандартною п’ятибальною шкалою оцінки. 

Середня оцінка якості роботи Червоноградського міського суду склала 4,2 бали, що 
належить до позитивних оцінок. Зокрема, на «відмінно» роботу суду оцінили 48 респондентів 
(39,7%), на «4» - 37 респондентів (30,6%), на «3» - 19 респондентів (15,7%). Негативні оцінки 
(«1» та «2») виставили тільки 2 опитаних (1,6%). Слід відзначити, що понад 12% респондентів 
не змогли визначитись із оцінкою якості роботи суду. 

Цікаво простежити залежність середньої оцінки від певних демографічних та соціальних 
показників. Найвище якість роботи суду оцінили респонденти вікової групи «26-39 років» – 
4,4 бали, найнижчу оцінку виставили респонденти, яким 60 років і більше – 3,8 бали.  

Респонденти, які вважають себе заможними, дали оцінку 4,9 бали, із середнім статком – 
4,3 бали, із статком нище середнього – 4,0 бали, і респонденти, що вважають себе «бідними» - 
3,6 бали. 

Варто відзначити, що відвідувачі, мають вищу юридичну освіту, краще оцінюють якість 
роботи суду – 4,6 бали у порівнянні із 4,2 балами від респондентів, які не мають юридичної 
освіти. 

Очевидним є факт, що респонденти, справа яких була вирішена на їх користь, більш 
високо оцінили якість роботи суду – 4,3 бали проти 3,9 балів від респондентів, які отримали 
рішення суду не на свою корсить. Але варто відзначити, що 44,4% опитаних, які «програли» 
свою справу, поставили суду оцінку «5», 11,1% - оцінку «4», 33,3% – оцінку «3» і 11,1% - 
оцінку «2». 

 
2.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду 
 
Понад 51% респондентів оцінюють свої враження від візиту до суду як такі, що 

«відповідають очікуванням». 38% вказали, що враження від візиту до суду кращі, ніж 
очікування. 2,5% ствердили, що їхні враження гірші, ніж очікування. 

Респонденти, які були відвідувачами Червоноградського міського суду раніше, 
пропонувалось оцінити динаміку змін якості його роботи в цілому. На це питання відповіли 
48 респонденти із 59-ти (81,4%), для яких це не перші відвідини суду. З них 50% вважають, 
що якість роботи суду покращилась. Майже 17% респондентів вважають, що нічого не 
змінилось. Решта 33% респондентів відчули незначні зміни. 

У 2010 році у суді була запроваджена автоматизована система ведення діловодства. Ми 
запропонували респондентам оцінити вплив такої іновації на якість роботи суду. Майже 85% 
респондентів відчули позитивні зміни, 14,1% респондентів не відчули ніяких змін. Така 
висока оцінка дає підстави твердити, що ця інновація дуже вплинула на загальний рівень 
організації процесу у Червоноградському міському суді. 
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2.4. Оцінка якості за окремими вимірами 
 
2.4.1. Доступність суду 
В рамках цього дослідження респондентам ставились запитання, які стосувались 

територіальної та фізичної доступності будівлі та приміщень суду, а також фінансової 
доступності фахової допомоги як елементу доступу до правосуддя. Отримані відповіді 
оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так.  

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

 
Рис. 2.1. Оцінка якості роботи суду за виміром «Доступність суду» 

 
Дані, представлені на рис. 2.1, дозволяють говорити про позитивну оцінку (4,4 бали) 

доступності суду. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 Найкраще респонденти оцінили розташування будівлі суду і легкість її знаходження – 4,8 

бали. Цьому також сприяє і хороше транспортне сполучення будівлі суду. Понад 94% 
респондентів ствердили, що їм «цілком так» або «скоріше так» зручно добиратись до суду 
громадським транспортом. 

 Наявність площі перед будівлею суду зумовило і високу оцінку показника «достатність 
паркувальних місць» – 4,6 бали. Варто відзначити, що ці паркувальні місця є 
безкоштовними. 

 Також високо респонденти (4,5 бала) оцінюють можливість отримати необхідну для них 
інформацію телефоном. У суді встановлено міні-АТС, а тому при потребі відвідувачі 
мають змогу спілкуватись не тільки із представником канцелярії, але й із усіма 
працівниками апарату суду. 

 Дещо нижчу оцінку отримав критерій «графіку роботи канцелярії» - 4,3 бали. При цьому 
тільки 7 опитаних із 121-го (5,8%) вказали, що графік роботи канцелярії не дозволив їм 
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безперешкодно вирішити справи в суді. Варто відзначити, що канцелярія суду працює 
щодня повний робочий день за винятком перерви на обід. 

 Найнижчу оцінку у 3,9 балів отримав такий показник, як можливість людям із 
обмеженими можливостями безперешкодно потрапити до приміщення суду. Тільки 24,7% 
опитаних вважають, що людям із обмеженими можливостями будівля суду є 
недоступною. Очевидно, що така висока оцінка цього опоказника зумовлена наступними 
чинниками: 1). Розташування суду у відносно сучасному адміністративному приміщенні 
із широкими дверима, просторими коридорами тощо; 2). Розташування канцелярії суду на 
першому поверсі; 3). Слухання справ, де учасниками є люди із обмеженими 
можливостями, виключно на першому поверсі будівлі; 4). Облаштування зручного 
пандуса. Але, на думку експертів проекту, ситуацію можна покращити ще більше. 
 
2.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді 
 
Оцінка зручності та комфортності перебування у суді визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.2.2. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 
Рис. 2.2. Оцінка якості роботи суду за виміром 

«Зручність та комфортність перебування у суді» 
 

Дані, представлені на рис. 2.2, дозволяють говорити про позитивну оцінку (4,3 бали) 
зручності та комфортності перебування у суді. Основні висновки за результатами аналізу 
показників є наступні: 

 
 Найвищий бал отримав показник достатності освітлення – 4,7 балів. Цьому сприяє як і 

особливості адміністративної будівлі – просторі приміщення із великими вікнами, так і 
намагання адміністрації суду зробити перебування відвідувачів більш комфортним. 

 87,6% респондентів вважають, що у суді достатньо зручних місць для очікування та 
оформлення документів. 

 84,3% опитаних вважають, що приміщення є прибраними та чистими. Варто відзначити, 
що у штаті суду перебуває лише одна прибиральниця. 

 Найнищий бал отримав показник «вільність доступу до побутових приміщень» - 3,8 бала. 
Це зумовлено відсутністю туалетної кімнати на першому поверсі (що найбільше 
відчувають люди з обмеженими можливостями). 
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2.4.3. Повнота та ясність інформації 
 
Оцінка повноти та ясності інформації визначалась за показниками, представленими 

середнім балом на рис.2.3. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - 
цілком ні, «5» - цілком так. 

 
Рис. 2.3. Оцінка якості роботи суду за виміром «Повнота та ясність інформації» 

 
Дані, представлені на рис. 2.3, дозволяють говорити про позитивну оцінку (4,5 бали) 

повноти та ясності інформації. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 Найвищі оцінки отримали показники «наявність інформації про справи, призначені до 

розгляду» і «наявність інформації про правила допуску та перебування у суді» - по 4,6 
бала.  

 Респонденти високо оцінили також рівень та якість інформації, яку вони можуть 
отримати у суді. Зокрема, понад 90,0% респондентів без проблем знайшли необхідні 
зразки процесуальних документів та необхідні їм кабінети або зали судових засідань. 

 Одним із чинників високої оцінки вищенаведених показників є зручність розташування та 
якість оформлення інформаційних стендів. Цей показник респонденти оцінили також у 
високі 4,5 бала. Варто відзначити, що стенди розташовані на першому поверсі і містять 
достатньо вичерпну інформацію, необхідну відвідувачам. Але важливо, що відразу під 
стендами знаходяться столи із стільцями, що створює додаткові зручності для запису 
потрібної інформації. 

 Відносно найнижчу оцінку отримав показник «інформація щодо порядку сплати судових 
зборів та мита, реквізити та розміри платежів» - 4,2 бали. При цьому майже 16% 
респондентів не відповіли на це питання, і тільки 63% ствердили, що знайшли таку 
інформацію. 

 У 4,4 бали респонденти оцінили повноту і ясність інформації, яку вони отримали на 
інтернет-сторінці суду. Варто відзначити, що тільки 20 респондентів (16,5%) із 121 
опитаних користувались цією сторінкою, і тільки 1 особа не знайшла необхідної їй 
інформації. Експерти проекту вважають таку оцінку цілком слушною. На Інтернет 
сторінці Червоноградського міського суду міститься не тільки інформація про 
керівництво, режим роботи і реквізити для сплати мита. Також на ній можна знайти 
інформацію про останні новини із життя суду, статистику роботи суду, ознайомитись із 
правилами пропуску та перебування у приміщенні суду, правилами поведінки 
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держслужбовців, посадовими інструкціями працівників суду, і навіть історичною 
довідкою про місто Червоноград. Із суддями та працівниками апарату кожен охочий може 
познайомитись і «заочно», так як на Інтернет сторінці суду містяться фотографії усіх 
працівників. 
 
2.4.4. Якість роботи працівників апарату суду 
 
Оцінка якості роботи працівників апарату суду визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.2.4. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 

 
Рис. 2.4. Оцінка якості роботи суду за виміром  

«Якість роботи працівників апарату суду» 
 

Дані, представлені на рис. 2.4, дозволяють говорити про позитивну оцінку (4,6 бали) 
якості роботи працівників апарату суду. Основні висновки за результатами аналізу показників 
є такі: 
 Переважна більшість респондентів високо оцінюють такі якості працівників апарату суду, 

як професіоналізм, бажання допомогти, доброзичливість, повагу до відвідувачів. Так, 
96,7% респондентів (117 осіб) вважають, що працівники апарату суду виявили такі риси, 
як професіоналізм та знання своєї справи, а також доброзичливість і бажання допомогти. 

 92,6% респондентів вважають, що працівники суду однаково ставляться до відвідувачів в 
залежності від їхнього соціального статусу. Тільки 9 респондентів (7,6%) були 
критичними щодо цього твердження. 

 Показник «старанності роботи працівників апарату суду» був оцінений респондентами у 
4,2 бали, що відноситься до позитивних оцінок. 
 
2.4.5. Дотримання термінів судового розгляду 
 
Оцінка дотримання термінів судового розгляду визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.2.5. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 



 22

 
Рис. 2.5. Оцінка якості роботи суду за виміром  

«Дотримання термінів судового розгляду» 
 

Дані, представлені на рис. 2.5, дозволяють говорити про позитивну оцінку (4,4 бали) 
дотримання термінів судового розгляду. Основні висновки за результатами аналізу показників 
є такі: 
 Переважна більшість респондентів (91,8%) ствердили, що судді враховували побажання 

сторін при призначенні дати і часу засідання. 89,1% вважають, що засідання по справі 
розпочалось вчасно і без затримок. 

 110 респондентів надали відповідь на питання щодо обґрунтованості затримок або 
перенесень засідань. 78,2% (86 осіб) таких респондентів вважають причини перенесення 
або затримки судових засідань обґрунтованими. 13,6% (15 осіб) вважають причини 
перенесення або затримок необґрунтованими. Ще 9 респондентів оцінили цей критерій на 
«3», тобто мають певний сумнів в обґрунтованості перенесення засідань. На думку 
експертів проекту, ці результати свідчать про те, що відвідувачам потрібно надавати 
більше інформації про причини перенесення або затримки судових засідань. 
 
2.4.6. Якість роботи суддів 
 
Оцінка якості роботи суддів визначалась за показниками, представленими середнім балом 

на рис.2.6. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - 
цілком так. 
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Рис. 2.6. Оцінка якості роботи суду за виміром «Якість роботи суддів» 

 
Дані, представлені на рис. 2.6, дозволяють говорити про високу оцінку (4,7 бали) якості 

роботи суддів. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 На цей блок запитань відповідало 110 респондентів. Загалом усі показники цього блоку 

отримали вищі середні оцінки, ніж загальна оцінка якості роботи суду. На думку 
експертів проекту, це може свідчити про те, що судді достатньо відповідально ставляться 
до виконання своїх повноважень. Зокрема, рівень дотримання процедури був оцінений у 
4,8 бали (понад 95% респондентів поставили оцінку «5» і «4»). 

 Ті ж 95% респондентів ствердили, що не мали проблем із можливістю обґрунтувати свою 
позицію у судовому засіданні. Зокрема, до їх числа входить половина респондентів, які 
отримали рішення суду не на свою користь. 

 По 4,7 бала отримали такі показники, як «належна підготовка судді до розгляду справи» і 
«коректність, доброзичливість, ввічливість судді».  

 89,1% респондентів вважають, що суддя діяв неупереджено і незалежно. 
Експерти проекту вважають, що такий високий рівень оцінки діям суддів особливо є 
важливим з огляду на компактність і монолітність громади Червонограда, як 
монопрофільного міста. 
 
2.4.7. Якість судового рішення   
 
Респонденти, які на момент опитування отримали і ознайомились із рішенням суду по 

їхній справі (а таких 50,4%), достатньо високо оцінили якість судового рішення. Середня 
оцінка становить 4,4 бали. 

Із зазначеної категорії опитаних 44 респонденти (72,1%) зазначили, що рішення 
викладене доступною для розуміння мовою. 8 респондентів (11,5%) не визначились із 
відповіддю (тобто обрали варіант «і так, і ні»). При цьому 10 респондентів (16,4%) не 
відповіли на це запитання. 

45 респондентів (73,8%) погодились, що рішення було добре обґрунтованим. 2 
респонденти (3,2%) вважають, що рішення не були добре обґрунтованими. 13 осіб (21,3%) не 
відповіли на це запитання, що може пояснюватись низьким рівнем знань про систему 
судочинства загалом, оскільки третина респондентів, опитаних у Червоноградському 
міському суді, ствердили, що майже або взагалі не обізнані із судом.  

Менш позитивні відповіді отримані на запитання про вчасність отримання судового 
рішення. Майже 58% респондентів (35 осіб) вважають, що вчасно отримали рішення суду. 
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22,2% (10 осіб) ствердили, що не у встановлені строки. При цьому 16 респондентів із 61 не 
відповіли на це запитання. 
 

2.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 
Учасникам дослідження було запропоновано оцінити рейтинг вимірів якості роботи суду, 

які слід покращувати в першу чергу. У наведеній нижче таблиці подано усереднені дані 
відповідей респондентів. 

 
Назва виміру Середній бал 
Повнота та ясність інформації 2,90 
Якість роботи працівників апарату суду 3,26 
Дотримання термінів судового розгляду 3,35 
Якість роботи судді 3,57 
Зручність та комфортність перебування у суді  3,72 
Доступність суду 4,20 

 
Табл. 2.7. Рейтинг пріоритетності вимірів, які слід покращувати в першу чергу 
 

На думку респондентів, в першу чергу у Червоноградському міському суді слід 
покращувати вимір «повнота та ясність інформації». Майже однакові рейтингові бали 
отримали наступні три виміри – якість роботи працівників апарату, дотримання термінів 
судового розгляду, якість роботи суддів. На думку респондентів, в останню чергу треба щось 
змінювати у вимірах «зручність та комфортність перебування у суді» та «доступність суду». 

Варто відзначити, що така суб’єктивна оцінка в дечому суперечить аналізу відповідей на 
конкретні показники, з яких складається той чи інший вимір дослідження. Нагадаємо, що при 
оцінці якості роботи суду «повноту та ясність інформації» респонденти оцінили у 4,5 бали, 
якість роботи працівників апарату суду отримала 4,6 бали, якість роботи суддів – 4,7 бали. 
При цьому доступність суду була оцінена у 4,4 бали, а зручність та комфортність перебування 
у суді – у 4,4 бала. 

На думку експертів проекту, ця ситуація може бути пояснена тим, що у своїх відповідях 
на запитання про першочерговість покращення вимірів респонденти виходили із точки зору 
розуміння важливості кожного із вимірів для функціонування суду зі сторони 
відвідувачів/сторін у процесі. Зрозуміло, що в такому випадку якість роботи суддів та 
працівників апарату будуть мати пріоритетність над іншими вимірами. 

 
2.6. Висновки та рекомендації 

 
Висновки 
 
1. Загалом якість роботи Червоноградського міського суду Львівської області 

респондентами оцінена позитивно. Середня оцінка склала 4,2 бали за 5-ти бальною 
шкалою оцінювання. 

2. Опитані не мали проблем із пошуком будівлі суду. Завдяки хорошому транспортному 
сполученню із всіма частинами міста, наявності великої безкоштовної парковки 
територіальна доступність суду була оцінена високими 4,4 балами. 

3. На думку респондентів, будівля суду є доступною навіть для осіб із обмеженими 
можливостями. Очевидно, це зумовлено наступними чинниками: 1). Розташування 
суду у відносно сучасному адміністративному приміщенні із широкими дверима, 
просторими коридорами тощо; 2). Розташування канцелярії суду на першому поверсі; 
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3). Слухання справ, де учасниками є люди із обмеженими можливостями, виключно 
на першому поверсі будівлі; 4). Облаштування зручного пандуса. Але, на думку 
експертів проекту, ситуацію можна покращити ще більше. 

4. Більшості респондентів комфортно перебувати у приміщенні суду. Цьому, зокрема, 
сприяють проведені недавно ремонтні роботи, заміна вікон, облаштування 
достатнього освітлення, облаштування 7-ми залів судових засідань тощо.  

5. Респонденти достатньо високо оцінили повноту та ясність інформації, які можливо 
отримати у суді. Одним із чинників такої оцінки є зручність розташування та якість 
оформлення інформаційних стендів. Також у суді встановлено міні-АТС, що дає 
можливість зацікавленим особам спілкуватись не тільки із канцелярією, але й з усіма 
працівниками апарату суду. 

6. Окремо слід відзначити роботу працівників суду по наповненню Інтернет сторінки. На 
ній можна знайти інформацію про останні новини із життя суду, статистику роботи 
суду, ознайомитись із правилами пропуску та перебування у приміщенні суду, 
правилами поведінки держслужбовців, посадовими інструкціями працівників суду, і 
навіть історичною довідкою про місто Червоноград. 

7. Роботу працівників апарату суду та роботу суддів респонденти оцінюють високо. 
Якість роботи працівників апарату суду отримала 4,6 бала із 5-ти можливих, якість 
робот суддів була оцінена у 4,7 бала. 

На думку експертів проекту, для покращення окремих вимірів якості роботи суду 
потрібно виконати наступне: 

1. Обладнати вхід до будівлі звуковим пристроєм для орієнтації осіб із вадами зору. 
2. Встановити на вході кнопку виклику для осіб із обмеженими можливостями. 
3. Провести заміну стіни із скляних блоків, так як це пов’язане із безпекою відвідувачів 

та працівників суду. 
4. Розглянути можливість облаштування туалетної кімнати на першому поверсі. 
5. На кожному поверсі перед входом у коридор облаштувати таблички-схеми 

розташування кабінетів, залів судових засідань, побутових приміщень. 
6. Продублювати таблички-схеми мовою Брайля та провести маркування сходів жовто-

гарячою фарбою. 
7. Розглянути можливість оприлюднення списку справ, призначених до розгляду, на 

інтернет-сторінці суду. 
8. Постійно перевіряти наявність на стендах інформації про ставки та реквізити сплати 

мита та судових зборів. 
9. Встановити на виході із суду скриньку для пропозицій та скарг відвідувачів. 
10. Надалі продовжувати застосовувати іноваційні методи роботи із потенційними 

клієнтами, зокрема, проведення Днів відкритих дверей у суді. 
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Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДРОГОБИЦЬКОМУ 
МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
3.1. Загальна інформація про суд 

 
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області є місцевим загальним судом, 

територіальна юрисдикція якого відповідно до Закону України „Про судоустрій і статус 
суддів України” поширюється на Дрогобицький район та місто Дрогобич. Був створений у 
1959 році. На сьогодні у суді працюють 12 суддів і 46 працівників апарату суду. 

Приміщення суду знаходяться у 2 старих будинках бувшого гірничого уряду, 
побудованих у 30-х роках минулого сторіччя. Будівлі суду знаходяться у різних частинах 
міста, що часто спричиняє незручності для відвідувачів. Загалом приміщення суду займають 
870 кв.м., що, очевидно, є замало для належного здійснення судочинства. У суді обладнано 4 
зали судових засідань (по 2 у кожній із будівель). 

У 2011 році суддями Дрогобицького районного суду було розглянуто 5011 цивільних 
справ, 470 кримінальних справ, 4019 адміністративних справ, 3100 справ про адміністративні 
правопорушення. Середньомісячне навантаження на суддю становить майже 95,5 справ. 

 
 

3.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 
опитування 

 
Опитування проходило з 21 червня по 20 липня 2012 року. Загалом опитано 142 

респонденти. 
За соціально-демографічними характеристиками опитані поділяються: 
 
За віком: «18-25 років» - опитано 18 респондентів(12,7%); «26-39 років» - опитано 43 

респондентів(30,3%); «40-59 років» - опитано 48 респондентів(33,8%); «60 років і старші» - 
опитано 33 респондентів(23,2%)/ 

За статтю: «жінки» - 72 (50,7%);«чоловіки» - 70 (49,3%)/ 
За рівнем освіти: «Середня та неповна середня» - у 55 опитаних (38,7%); «Базова вища» - 

у 30 опитаних (21,1%); «Повна вища» - у 57 опитаних (40,1%)/ 
За наявністю вищої юридичної освіти: 
Мають вищу юридичну освіту – 3 респондент (2,1%); не мають такої – 139 респондентів 

(97,9%)/ 
За майновим статусом: вважають себе «бідними» 9 опитаних (6,3%); «Нижче середнього 

статку» мають 53 опитаних (37,3%); «Середній статок» мають 78 опитаних 
(54,9%);«Заможними»  вважають себе 2 опитаних (1,4%) 

За наявністю досвіду участі у судових засіданнях: «Участь у першому процесі» - для 72 
респондентів (50,7%); «Учасник 2-5 процесів» - 61 опитаних (43,0%); «Учасник 6 і більше 
процесів» - 9 респондентів (6,3%). 

 
За іншими процесуальними характеристиками, які брались до уваги, усіх респондентів 

можна розділити: 
За процесуальним статусом: «Представляє особисто себе» (тобто є позивачем / 

відповідачем / свідком / потерпілим) -137 респонденти (96,5%); «Представляє іншу особу» (є 
адвокатом, юрист-консультом, представником сторони) – 2 опитаних (1,4%). 

За видом судового процесу:  Учасниками цивільного процесу є 108 опитаних (76,1%); 
учасниками кримінального процесу є 16 опитаних (11,3%); учасниками адміністративного 
процесу є 11 опитаних (7,7%), учасниками справ про адміністративні правопорушення є 7 
опитаних (4,9%). 

Залежно від стадії розгляду справи: «Розгляд справи ще не розпочато» у 38 (26,8%) 
респондентів; «Справа знаходиться в процесі розгляду» у 64 (45,1%) респондентів; «Розгляд 
справи завершено» для 40 (28,2%) респондентів; 
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За обізнаністю з роботою суду та суддів в цілому: «Цілком обізнаними» вважають себе 
3 (2,1%) респонденти; «Загалом обізнаними» вважають себе 63 (44,4%) респонденти; «Майже 
не обізнаними» або «Зовсім не обізнаними» вважають себе 76 (53,5%) респондентів. 

 
3.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
3.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду 

 
В дослідженні було використано дві площини оцінювання роботи суду: 1). узагальнена та 

2). на рівні окремих вимірів. У загальних оцінках фіксувалося суб’єктивне сприйняття якості 
роботи суду на основі відповідей респондентів за стандартною п’ятибальною шкалою оцінки. 

Середня оцінка якості роботи Дрогобицького міськрайонного суду склала 3,4 бали, що 
належить до задовільних оцінок. Зокрема, на «відмінно» роботу суду оцінили 12 респондентів 
(8,5%), на «4» - 61 респондентів (43%), на «3» - 54 респондентів (38%). Негативні оцінки («1» 
та «2») виставили 15 опитаних (10,5%). 

Цікаво простежити залежність середньої оцінки від певних демографічних та соціальних 
показників. Найвище якість роботи суду оцінили респонденти вікової категорії «40-59 років» 
– 3,7 бала, найвищий бал поставили респонденти вікової групи «26-39 років» - 3,1 бала.  

Варто відзначити, що відвідувачі, які не вперше беруть участь у судових процесах, 
відносно гірше оцінюють якість роботи суду – 3,4 бали у порівнянні із 3,6 балами від 
респондентів, які беруть участь у судовому процесі вперше. 

Таку ж тенденцію бачимо із аналізу оцінок респондентів в залежності від стадії розгляду 
справи. Респонденти, справи яких ще не розпочато, оцінили якість роботи суду у 3,7 бала, 
респонденти, справа яких розглядається – лише у 3,3 бали. 

Очевидним є факт, що респонденти, справа яких була вирішена на їх користь, більш 
високо оцінили якість роботи суду. Зокрема, їхня оцінка якості роботи суду становить 3,8 
бала проти 2,9 бала від респондентів, рішення яким постановлено не на їх користь. 

 
3.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду 
 
Майже 73% респондентів, які відповіли на це запитання, оцінюють свої враження від 

візиту до суду як такі, що «відповідають очікуванням». 13,5% вказали, що враження від візиту 
до суду кращі, ніж очікування. При цьому 26,9% ствердили, що їхні враження гірші, ніж 
очікування.  

Цікаво, що найбільша частка «незадоволених» у порівнянні із очікуваннями припала на: 
респондентів віком 26-39 років – 29,7%; справа яких знаходиться в процесі розгляду – 29,4%; 
респондентів, які майже не обізнані із судовою системою – 27,6%. 

Також опитаним, які були відвідувачами Дрогобицького міськрайонного суду раніше, 
пропонувалось оцінити динаміку змін якості його роботи в цілому. На це питання відповіли 
52 респонденти із 70-ти (74,3%). З них 13,4% вважають, що якість роботи суду покращилась. 
61,5% респондентів ствердили, що нічого не змінилось. А 25% респондентів вважають, що 
стан справ погіршився. 

У 2010 році у Дрогобицькому суді була запроваджена автоматизована система ведення 
діловодства. Ми запропонували респондентам оцінити вплив такої інновації на якість роботи 
суду. 14,1% респондентів відчули позитивні зміни, 84,4% респондентів не відчули ніяких 
змін. Тільки 1 респондент ствердив, що відчув негативні зміни від запровадження 
автоматизованої системи ведення діловодства., що само по собі є позитивним сигналом. 
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3.4. Оцінка якості за окремими вимірами 
 
3.4.1. Доступність суду 
В рамках цього дослідження респондентам ставились запитання, які стосувались 

територіальної та фізичної доступності будівлі та приміщень суду, а також фінансової 
доступності фахової допомоги як елементу доступу до правосуддя. Отримані відповіді 
оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так.  

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

 
Рис. 3.1. Оцінка якості роботи суду за виміром «Доступність суду» 

 
Дані, представлені на рис. 3.1, дозволяють говорити про задовільну оцінку (3,0 бала) 

доступності суду. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 Найкраще респонденти оцінили розташування будівлі суду і легкість її знаходження – 4,6 

бали. Разом із цим, лише 26,7% респондентів зазначили, що їм зручно діставатися до суду 
громадським транспортом. Така оцінка є об’єктивною, так як до будівлі суду, яка 
знаходиться на достатньо крутій горі, громадський транспорт не ходить. А саме у цій 
будівлі знаходиться канцелярія суду. 

 Низьку оцінку у 1,0 бал респонденти надали і такому показнику, як можливість 
запаркувати автомобіль. На жаль, план забудови прилеглих територій не дає можливості 
вирішити цю проблему. 

 Найнижчу оцінку отримав такий показник, як можливість людям із обмеженими 
можливостями безперешкодно потрапити до приміщення суду. Лише 4 респонденти дали 
відповідь «скоріше так» на відповідне запитання. Середня оцінка у 1,4 балів є цілком 
об’єктивною, оскільки суд знаходиться у будівлях, які були побудовані у 30-х роках 
минулого сторіччя і є недружніми до осіб із обмеженими можливостями. Радикально 
вирішити цю проблему можна виключно перенесенням суду в іншу будівлю, більш 
функціональну пристосовану для розташування судової інституції. 
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 Майже 80% респондентів ствердили, що графік роботи канцелярії дозволив їм 
безперешкодно вчиняти процесуальні дії. Натомість дослідження виявило, що 
респонденти хотіли б отримувати більше інформації по телефону. Відповідно, цей 
показник був оцінений у 3,3 бала. 

 130 опитаних (91,5%) ствердили, що не зазнавали перешкод із боку охорони під час візиту 
до суду. 
 
3.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді 
 
Оцінка зручності та комфортності перебування у суді визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.3.2. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 
Рис. 3.2. Оцінка якості роботи суду за виміром 

«Зручність та комфортність перебування у суді» 
 

Дані, представлені на рис. 3.2, дозволяють говорити про задовільну оцінку (3,6 бали) 
зручності та комфортності перебування у суді. Основні висновки за результатами аналізу 
показників є такі: 
 Найвище респонденти оцінили вільність доступу до побутових приміщень – на 4,0 бали. 

Але 30 респондентів (понад 20%) не змогли відповісти на це запитання, що свідчить про 
відсутність відповідних вказівників.  

 Також відносно високі оцінки отримали такі показники, як чистота приміщення (3,7 бала) 
та достатність зручних місць для очікування і оформлення документів  (3,6 бали). Варто 
відзначити, що адміністрації суду важко покращити ситуацію, так як коридори у 
приміщеннях суду є вузькими. 

 Респонденти низько оцінили такий показник, як достатність освітлення у приміщеннях 
суду. Близько 31% респондентів не задоволені цим показником. 

 
3.4.3. Повнота та ясність інформації 
 
Оцінка повноти та ясності інформації визначалась за показниками, представленими 

середнім балом на рис.3.3. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - 
цілком ні, «5» - цілком так. 
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Рис. 3.3. Оцінка якості роботи суду за виміром «Повнота та ясність інформації» 

 
Дані, представлені на рис. 3.3, дозволяють говорити про позитивну оцінку (3,9 бали) 

повноти та ясності інформації. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 Найвищу оцінку у 4,5 балів респонденти дали показнику «можливість знайти потрібну 

інформацію на Інтернет сторінці суду». На думку експертів проекту, на ній дійсно 
міститься багато корисної інформації. Але варто відзначити, що тільки 10 респондентів 
(7%) із 142 опитаних користувались сторінкою суду в мережі Інтернет. 

 Також високо було оцінено показники «наявність інформації щодо сплати мита і судових 
зборів» та «зразки процесуальних документів». Зокрема, понад 91% опитаних 
безперешкодно знайшли або отримали інформацію про реквізити сплати та ставки мита 
або судових зборів, понад 80% респондентів – зразки процесуальних документів. 

 Експерти проекту вважають, що саме описана вище інформація міститься на стендах, 
зручність розташування яких респондентами була оцінена у 3,9 бала. 

 Дослідження виявило і ряд проблемних моментів. Тільки 45% опитаних (64 особи) 
вважають, що у суді міститься достатньо інформації про місце розташування залів та 
кабінетів, 37% (52 особи) змогли знайти список справ, призначених до розгляду. На 
останнє питання 20 респондентів (14,1%) взагалі не спромоглись надати відповіді. Одним 
із чинників, які вплинули на таку оцінку, є недостатність залів судових засідань, а тому 
судді повинні ділити їх між собою. 
 
3.4.4. Якість роботи працівників апарату суду 
 
Оцінка якості роботи працівників апарату суду визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.3.4. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 
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Рис. 3.4. Оцінка якості роботи суду за виміром  

«Якість роботи працівників апарату суду» 
 

Дані, представлені на рис. 3.4, дозволяють говорити про позитивну оцінку (3,8 бали) 
якості роботи працівників апарату суду. Основні висновки за результатами аналізу показників 
є такі: 
 Більшість респондентів високо оцінюють такі якості працівників апарату суду, як 

професіоналізм та знання своєї справи. Таку думку висловили 88,8% респондентів (126 
осіб). Понад 80% опитаних (112 осіб) вважають, що працівники суду працювали старанно 
та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 
строків. На думку експертів проекту, такий показник є високим, зважаючи на те, що у 
суді недостатньо залів судових засідань, а за рік розглядається понад 12000 справ. 

 Однак, є помітні проблемні питання. Зокрема, 22,6% респондентів (32 особи) вважають, 
що працівники суду не однаково ставляться до відвідувачів, в залежності від їхнього 
соціального статусу. Ще 27,5% (39 осіб) респондентів оцінили цей критерій на «3» бали. 

 Показник доброзичливості, поваги, бажання допомогти був оцінений у 3,6 бала. Така 
оцінка відноситься до позитивних, зважаючи, що тільки 8 респондентів (5,6%) ствердили, 
що цих рис працівники апарату суду у спілкуванні з ними не виявили. 
 
3.4.5. Дотримання термінів судового розгляду 
 
Оцінка дотримання термінів судового розгляду визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис.3.5. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 
шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 
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Рис. 3.5. Оцінка якості роботи суду за виміром  
«Дотримання термінів судового розгляду» 

 
Дані, представлені на рис. 3.5, дозволяють говорити про позитивну оцінку (3,75 бали) 

дотримання термінів судового розгляду. Основні висновки за результатами аналізу показників 
є такі: 
 76% респондентів (79 осіб) ствердили, що вчасно отримали повістки та повідомлення про 

розгляд справи. Майже 11% навпаки, повідомили, що такі повідомлення отримали 
невчасно. 

 Більшість респондентів (66,4%) ствердили, що судді враховували побажання сторін при 
призначенні дати і часу засідання. Варто відзначити, що 10 респондентів не відповіли на 
це запитання. 

 60,5% опитаних вважають, що засідання по справі розпочалось вчасно і без затримок. При 
цьому 17,3% ствердили, що засідання розпочалось невчасно. 

  На питання щодо обґрунтованості затримок або перенесень засідань відповіли 62 особи із 
104 (59,6%). 46,8% (29 осіб) таких респондентів вважають причини перенесення або 
затримки судових засідань обґрунтованими. 27,4% (17 осіб) вважають причини 
перенесення або затримок необґрунтованими. Майже 26% респондентів оцінили цей 
критерій на «3», тобто мають певний сумнів в обґрунтованості перенесення засідань. На 
думку експертів проекту, ці результати свідчать про те, що відвідувачам потрібно 
надавати більше інформації про причини перенесення або затримки судових засідань. 
Крім того, на цю ситуацію впливає недостатність залів судових засідань. 
 
3.4.6. Якість роботи суддів 
 
Оцінка якості роботи суддів визначалась за показниками, представленими середнім балом 

на рис.3.6. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - 
цілком так. На цей блок запитань відповідало 104 респонденти. 

 
Рис. 3.6. Оцінка якості роботи суду за виміром «Якість роботи суддів» 

 
Дані, представлені на рис. 3.6, дозволяють говорити про позитивну оцінку (3,6 бала) 

якості роботи суддів. Основні висновки за результатами аналізу показників є такі: 
 Найвищу оцінку у 3,9 бала отримав показник «належна підготовка до справи та знання 

справи суддею». З таким твердженням погодились 67,3% респондентів (70 осіб). 
Зважаючи, що середньомісячне навантаження на суддю Дрогобицького міськрайонного 
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суду становить близько 100 справ, а тільки 9 респондентів із 104 відповіли негативно при 
оцінці цього показника, то можна зробити висновок, що до розгляду справи судді 
ставляться достатньо відповідально. 

 69,2% респондентів не мали проблем із можливістю обґрунтувати свою позицію у 
судовому засіданні. 

 60,5% респондентів вважають, що суддя діяв незалежно та неупереджено. 12 
респондентів (11,6%) мають протилежну думку. І понад 27% респондентів обрали варіант 
«і так, і ні». 

 Найнижчий бал – 3,5- у цьому блоці отримав такий показник як «коректність, ввічливість, 
доброзичливість судді.» Менше половини вважають, що у спілкуванні із ними суддя 
виявив ці риси характеру, 14,5% вважають навпаки. При цьому 37,5% опитаних обрали 
варіант «і так, і ні». 
 
3.4.7. Якість судового рішення 
 
Респонденти, які на момент опитування отримали і ознайомились із рішенням суду по 

їхній справі (а таких 28,4%), достатньо високо оцінили якість судового рішення. Середня 
оцінка становить 3,9 бала. 

Із зазначеної категорії опитаних 22 респонденти (73,3%) зазначили, що рішення 
викладене доступною для розуміння мовою. 8 респондентів (26,7%) не визначились із 
відповіддю (тобто обрали варіант «і так, і ні»). Варто відзначити, що на це запитання не було 
отримано жодної негативної відповіді. 

21 респондент (70,0%) ствердили, що рішення було добре обґрунтованим. 4 респонденти 
(13,4%) вважають, що рішення не були добре обґрунтованими. Ще 5 осіб (16,7%) обрали 
варіант «і так, і ні». 

Переважна більшість опитаних (73%) вважає, що рішення отримали вчасно. При цьому 
23,3% респондентів не мали відповіді на це запитання, що свідчить про недостатність знань 
процесуального законодавства. 
 

3.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 
Учасникам дослідження було запропоновано оцінити рейтинг вимірів якості роботи суду, 

які слід покращувати в першу чергу. У наведеній нижче таблиці подано усереднені дані 
відповідей респондентів. 

 
Назва виміру Середній бал 
Зручність та комфортність перебування у суді  2,74 
Повнота та ясність інформації 2,99 
Доступність суду 3,33 
Дотримання термінів судового розгляду 3,84 
Якість роботи працівників апарату суду 3,93 
Якість роботи судді 4,18 

 
Табл. 3.7. Рейтинг пріоритетності вимірів, які слід покращувати в першу чергу 
 

На думку респондентів, в першу чергу потрібно покращувати зручність та комфортність 
перебування відвідувачів у суді. На запитання «Які конкретні зміни необхідні для покращення 
роботи цього суду сьогодні?» 58 респондентів дали однозначну відповідь: або нове 
приміщення, або хоча б провести капітальний ремонт існуючого. Влучно помітив один із 
респондентів: «Щоб було видно, що це суд, а не конюшня!». 
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На друге місце респонденти поставили показник повноти та ясності інформації. На 
третьому – доступність суду. І така оцінка, на думку експертів, є цілком об’єктивною. Суд 
знаходиться у двох будівлях, а канцелярія знаходиться тільки в одному із них. Часто 
відвідувач змушений ходити по колу: заяву подає у будівлі №1 -слухання проходять у будівлі 
№2 – копію рішення можливо отримати тільки у будівлі №1. При цьому будівля №1 
знаходиться на крутому горбі і до неї не ходить ні один вид громадського транспорту. Цілком 
очевидно, що майже 97% респондентів вважають, що суд повинен знаходитись в одній 
будівлі. 

Виміри, пов’язані із роботою апарату суду та суддями, на думку респондентів, треба 
покращувати в останню чергу. На думку експертів проекту, стан будівель суду настільки 
очевидний, що відвідувачі вважають це найбільш проблемним питанням Дрогобицького 
міськрайонного суду. 

 
3.6. Висновки та рекомендації 

 
Висновки 
 
1. Загалом якість роботи Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області 

респондентами оцінена задовільно. Середня оцінка склала 3,4 бала за 5-ти бальною 
шкалою оцінювання. 

2. Високо була оцінена легкість знаходження будівлі суду – 4,6 бали. Разом із цим, лише 
26,7% респондентів зазначили, що їм зручно діставатися до суду громадським 
транспортом. Така оцінка є об’єктивною, так як до будівлі суду, у якій міститься 
канцелярія суду, знаходиться на достатньо крутому горбі, і громадський транспорт 
туди не ходить. 

3. Майже 97% респондентів вважають, що суд повинен знаходитись в одній будівлі. На 
сьогодні справи слухаються у двох будівлях, у кожній із яких обладнано по 2 зали 
судових засідань. Очевидно, кількість залів є недостатньою, так як у суді працює 12 
суддів. 

4. Найбільш критично респонденти оцінили можливість людям із обмеженими 
можливостями безперешкодно потрапити до приміщення суду. Середня оцінка у 1,4 
балів є цілком об’єктивною, оскільки суд знаходиться у будівлях, які були побудовані 
у 30-х роках минулого сторіччя і є недружніми до осіб із обмеженими можливостями. 
Радикально вирішити цю проблему можна виключно перенесенням суду в іншу 
будівлю, більш функціональну пристосовану для розташування судової інституції. 

5. 40,6% респондентів вказали на незадовільний матеріальний стан будівель суду, 
висловивши думку, що найбільш необхідним заходом для покращення якості роботи 
суду є або надання іншого приміщення, або проведення ремонту приміщень суду. 

6. Понад 91% опитаних безперешкодно знайшли або отримали інформацію про 
реквізити сплати та ставки мита або судових зборів, понад 80% респондентів – зразки 
процесуальних документів. Зручність розташування інформаційних стендів, з яких 
респонденти і отримали вищезгадану інформацію, була оцінена у 3,9 бала. 

7. Дослідження виявило проблеми щодо достатності інформації про місце розташування 
кабінетів, залів судового засідання, інших приміщень. Тільки 45% опитаних 
вважають, що у суді міститься достатньо інформації про місце розташування залів та 
кабінетів, 37% змогли знайти список справ, призначених до розгляду. 

8. Більшість респондентів високо оцінюють такі якості працівників апарату суду, як 
професіоналізм та знання своєї справи. Таку думку висловили 88,8% респондентів. 
Понад 80% опитаних вважають, що працівники суду працювали старанно та не 
припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення 
строків. На думку експертів проекту, такий показник є високим, зважаючи на те, що у 
суді недостатньо залів судових засідань, а за рік розглядається понад 12000 справ. 
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9. Однак, є помітні проблемні питання. Зокрема, 22,6% респондентів вважають, що 
працівники суду не однаково ставляться до відвідувачів, в залежності від їхнього 
соціального статусу. Ще 27,5% респондентів оцінили цей критерій на «3» бали. 

10. Відносно високу оцінку отримала і якість роботи суддів. 67,3% респондентів 
ствердили, що судді були належно підготовлені до розгляду справи та виявили 
обізнаність із матеріалами справи. Зважаючи, що середньомісячне навантаження на 
суддю Дрогобицького міськрайонного суду становить близько 100 справ, а тільки 9 
респондентів із 104 відповіли негативно при оцінці цього показника, то можна 
зробити висновок, що до розгляду справи судді ставляться достатньо відповідально. 

11. Показник «коректність, ввічливість, доброзичливість судді» був оцінений у 3,5 бали, 
який відноситься до задовільних оцінок. Менше половини опитаних вважають, що у 
спілкуванні із ними суддя виявив ці риси характеру, 14,5% вважають навпаки. При 
цьому 37,5% опитаних обрали варіант «і так, і ні». 

 
На думку експертів проекту, для покращення окремих вимірів якості роботи суду 

потрібно виконати наступне: 
1. Клопотати перед Судовою адміністрацією України, міською владою міста Дрогобича 

про виділення коштів на облаштування нового приміщення Дрогобицького 
міськрайонного суду Львівської області. 

2. Клопотати перед міською радою міста Дрогобича про облаштування маршруту 
громадського транспорту, який би з’єднав частини міста із будівлею суду на 
Війтівській Горі. 

3. Обладнати вхід до будівлі звуковим пристроєм для орієнтації осіб із вадами зору. 
4. Збільшити (по можливості) кількість лав/стільців та столів для підготовки документів 

на кожному поверсі суду. 
5. Розташувати інформаційні стенди із зразками процесуальних документів, порядком 

сплати мита та судових зборів у місцях розташування столів для підготовки 
документів. 

6. На кожному поверсі перед входом у коридор облаштувати таблички-схеми 
розташування кабінетів, залів судових засідань, побутових приміщень,  

7. Проаналізувати потребу, виготовити та розмістити таблички-показники на усіх 
приміщеннях суду. 

8. Продублювати таблички-схеми мовою Брайля та провести маркування сходів жовто-
гарячою фарбою. 

9. Покращити освітленість внутрішніх приміщень суду (особливо у коридорах). 
10. Розглянути можливість збільшення годин роботи канцелярії. Це дасть можливість 

зробити більш зручним і гнучким графік подачі позовних заяв та інших документів. 
11. Вивішувати списки справ, призначених до розгляду, заздалегідь і у «читабельному» 

(бажано друкованому) вигляді. 
12. Розглянути можливість оприлюднення списку справ ,призначених до розгляду, на 

інтернет-сторінці суду. 
13. Провести сесію стратегічного планування для суду під керівництвом фахового 

модератора. 
14. Запланувати і провести навчання із працівниками апарату суду та, по можливості ,із 

суддями про методи ефективного спілкування із клієнтами, в тому числі так званими 
«важкими» клієнтами. 
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Додаток 1 
 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 
Личаківський районний суд м. Львова 

1. Вік:  2. Рівень освіти; 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

18-25 років 28 22.4 
 

Середня та неповна 
середня 13 10.4 

26-39 років 46 36.8  Базова вища 16 12.8 
40-59 років 33 26.4  Повна вища 96 76.8 
60 років і старші 18 14.4  Всього 125 100 
Всього 125 100     
       

3. Стать:  4. Наявність вищої юридичної освіти: 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Чоловіча 69 55.2  так 35 28 
Жіноча 56 44.8  ні 90 72 
Всього 125 100  Всього 125 100 
       

5. Де Ви проживаєте:  6. У суді Ви представляєте: 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

В населеному 
пункті, де 
розташований цей 
суд 

91 72.8 

 

Особисто себе (є 
позивачем / 
відповідачем 
/свідком / 
потерпілим 

99 79.2 

В іншому 
населеному 
пункті 

34 27.2 
 

Іншу особу (є 
адвокатом, юрист-
консультантом) 

26 20.8 

Всього 125 100  Всього 125 100 
       

7.  Ви вважаєте себе:  
8.  Як часто Ви були учасником судового 

процесу: 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Бідним 1 0.8 
 

Це мій перший 
судовий процес 40 32 

Нижче 
середнього статку 14 11.2  2-5 разів 51 40.8 

Середнього 
статку 87 69.6  6 разів і більше 34 27.2 

Заможним 22 17.6  Всього 125 100 
Багатим 1 0.8     
Всього 125 100     
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9. В якому з видів судового процесу в 
цьому суді  Ви берете участь:  

10. На якій стадії розгляду знаходиться 
Ваша справа? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Цивільний процес 70 56  
Розгляд справи ще 
не розпочато 26 20.8 

Кримінальний 
процес 34 27.2  

Справа знаходиться 
в процесі розгляду 69 55.2 

Адміністративний 
процес 17 13.6 

 

Розгляд справи 
завершено 
(винесено рішення) 

30 24 

Справа про 
адміністративні  
правопорушення 

4 3.2 
 

Всього 125 100 

Всього 125 100     
       

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

12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною 
шкалою, якість роботи цього суду: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Зовсім не 
обізнаний 1 0.8  дуже погано 3 2.4 

Майже не 
обізнаний 26 20.8  2 2 1.6 

Загалом 
обізнаний 62 49.6  3 36 28.8 

Цілком обізнаний 36 28.8  4 68 54.4 
Всього 125 100  відмінно 16 12.8 

    Всього 125 100 
       

13.1 Чи легко Вам було знайти будівлю 
суду? 

 

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

суду? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

скоріше ні 1 0.8  цілком ні 16 38.1 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 9 7.2  скоріше ні 10 23.8 

скоріше так 34 27.2  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 14 33.3 

цілком так 81 64.8  скоріше так 1 2.4 
Всього 125 100  цілком так 1 2.4 

    Всього 42 100 
13.2 Чи зручно Вам діставатися до будівлі 

суду громадським транспортом?     

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 

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

охорони? 

цілком ні 1 1.2  Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

скоріше ні 6 7.2  так 5 4 
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більш-менш 
(варіант: і так і ні) 15 18.1  ні 120 96 

скоріше так 33 39.8  Всього 125 100 
цілком так 21 25.3     
Не відповіли 7 8.4     
Всього 83 100     
       

15. Як Ви вважаєте, чи люди з 
обмеженими можливостями можуть 

безперешкодно потрапити до приміщення 
суду і користуватися послугами суду? 

 

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 72 57.6  цілком ні 6 4.8 
скоріше ні 31 24.8  скоріше ні 9 7.2 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 15 12  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 35 28 

скоріше так 7 5.6  скоріше так 27 21.6 
Всього 125 100  цілком так 4 3.2 

    Не відповіли 44 35.2 
  Всього 125 100 
       

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.)?  

18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати 
на послуги адвоката (юриста-консультанта) 

у разі необхідності? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 2 1.6  цілком ні 10 8 
скоріше ні 5 4  скоріше ні 13 10.4 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 21 16.8  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 27 21.6 

скоріше так 73 58.4  скоріше так 14 11.2 
цілком так 24 19.2  цілком так 5 4 
Всього 125 100  Не відповіли 56 44.8 

    Всього 125 100 
       
19. Чи є характерним для приміщень суду 

достатність зручних місць для 
очікування, оформлення документів, 

підготовки до засідання?  

20. Чи є характерним для приміщень суду 
вільний доступ до побутових приміщень 

(туалетів)? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 3 2.4  цілком ні 1 0.8 
скоріше ні 2 1.6  скоріше ні 1 0.8 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 31 24.8  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 8 6.4 
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скоріше так 58 46.4  скоріше так 49 39.2 
цілком так 31 24.8  цілком так 48 38.4 
Всього 125 100  Не відповіли 18 14.4 

    Всього 125 100 
       
21. Чи є характерним для приміщень суду  

чистота та прибраність приміщень?  
22. Чи є характерним для приміщень суду  

достатність освітлення? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 22 17.6  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 26 20.8 

скоріше так 66 52.8  скоріше так 67 53.6 
цілком так 37 29.6  цілком так 32 25.6 
Всього 125 100  Всього 125 100 
       

23. Чи зручно у суді розташовані 
інформаційні стенди (дошки об’яв)? 

 

24. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо  

розташування кабінетів, залів судових 
засідань, інших приміщень? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 19 15.2  скоріше ні 3 2.4 

скоріше ні 2 1.6  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 14 11.2 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 14 11.2  скоріше так 51 40.8 

скоріше так 58 46.4  цілком так 57 45.6 
цілком так 32 25.6  Всього 125 100 
Всього 125 100     
       

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

26. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо справ, що 

призначені до розгляду? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 14 11.2  цілком ні 3 2.4 
скоріше ні 6 4.8  скоріше ні 6 4.8 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 9 7.2  

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

скоріше так 47 37.6  скоріше так 67 53.6 
цілком так 26 20.8  цілком так 23 18.4 
Не відповіли 23 18.4  Не відповіли 11 8.8 
Всього 125 100  Всього 125 100 
       

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

 

28. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо  порядку 

сплати судових зборів та мита, реквізити та 
розміри платежів? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 
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цілком ні 2 1.6  цілком ні 1 0.8 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 8 6.4  

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

скоріше так 60 48  скоріше так 54 43.2 
цілком так 55 44  цілком так 55 44 
Всього 125 100  Всього 125 100 
       
29. Чи користувалися  Ви сторінкою суду 

в мережі Інтернет ?      
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток     

так 36 28.8     
ні 89 71.2     
Всього 125 100     
       

30. Чи знайшли Ви на сторінці суду 
потрібну для Вас інформацію? 

 

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

та порушення строків? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

скоріше ні 1 2.8  цілком ні 5 4 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 15 41.7  скоріше ні 6 4.8 

скоріше так 10 27.8  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 32 25.6 

цілком так 10 27.8  скоріше так 57 45.6 
Всього 36 100  цілком так 25 20 

    Всього 125 100 
       
32. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси:  
доброзичливість, повага, бажання 

допомогти?  

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

ставлення до всіх, незалежно від 
соціального статусу ? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 11 8.8  цілком ні 8 6.4 
скоріше ні 8 6.4  скоріше ні 17 13.6 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 33 26.4  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 30 24 

скоріше так 43 34.4  скоріше так 41 32.8 
цілком так 30 24  цілком так 29 23.2 
Всього 125 100  Всього 125 100 
       
34. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси:  
професіоналізм, знання своєї справи?  

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

справі? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 3 2.4  цілком ні 3 3 
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скоріше ні 6 4.8  скоріше ні 4 4 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 21 16.8  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 30 30.3 

скоріше так 53 42.4  скоріше так 38 38.4 
цілком так 42 33.6  цілком так 24 24.2 
Всього 125 100  Всього 99 100 
       

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

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 9 9.1  цілком ні 7 7.1 
скоріше ні 3 3  скоріше ні 8 8.1 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 15 15.2  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 26 26.3 

скоріше так 25 25.3  скоріше так 21 21.2 
цілком так 47 47.5  цілком так 37 37.4 
Всього 99 100  Всього 99 100 
       

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

Вашої справи? 

 

39. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: неупередженість та незалежність 

(суддя не піддався зовнішньому тиску , 
якщо такий був)? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 9 9.1  цілком ні 6 6.1 
скоріше ні 6 6.1  скоріше ні 8 8.1 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 19 19.2  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 21 21.2 

скоріше так 19 19.2  скоріше так 26 26.3 
цілком так 28 28.3  цілком так 38 38.4 
Не відповіли 18 18.2  Всього 99 100 
Всього 99 100     
       

40. Як на Вашу думку, чи було 
характерним для судді, що розглядав 

Вашу справу (одноособово чи як голова 
колегії суддів), наступне: коректність, 

доброзичливість, ввічливість?  

41. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: належна підготовка до справи та 

знання справи? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 6 6.1  цілком ні 2 2 
скоріше ні 4 4  скоріше ні 2 2 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 20 20.2  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 17 17.2 

скоріше так 23 23.2  скоріше так 29 29.3 
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цілком так 46 46.5  цілком так 49 49.5 
Всього 99 100  Всього 99 100 
       

42. Як на Вашу думку, чи було 
характерним для судді, що розглядав 

Вашу справу (одноособово чи як голова 
колегії суддів), наступне: надання 

можливостей сторонам обгрунтовувати 
свою позицію?  

43. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: дотримання процедури розгляду? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 1 1  цілком ні 3 3 

скоріше ні 3 3  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 12 12.1 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 12 12.1  скоріше так 27 27.3 

скоріше так 26 26.3  цілком так 57 57.6 
цілком так 57 57.6  Всього 99 100 
Всього 99 100     
       

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

45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по 
Вашій справі? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 19 63.3  так 7 23.3 
ні 11 36.7  ні 23 76.7 
Всього 30 100  Всього 30 100 
       

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

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 23 76.7  так 10 43.5 
ні 7 23.3  ні 7 30.4 

Всього 30 100  
Не відповіли 6 26.1 

    Всього 23 100 
       

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

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

скоріше так 7 30.4 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 1 4.3 

цілком так 8 34.8  скоріше так 7 30.4 
Не відповіли 8 34.8  цілком так 7 30.4 
Всього 23 100  Не відповіли 8 34.8 

    Всього 23 100 
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50. Вкажіть загальну кількість судових 
засідань, що відбулися по Вашій справі: 

 

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

судових засіданнях: 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Не відповіли 2 6.7  Не відповіли 3 10 
0 1 3.3  0 5 16.7 
1 1 3.3  1 4 13.3 
3 1 3.3  2 3 10 
4 3 10  4 1 3.3 
5 8 26.7  7 1 3.3 
6 4 13.3  8 2 6.7 
7 2 6.7  9 1 3.3 
8 2 6.7  10 3 10 
9 2 6.7  12 2 6.7 

11 2 6.7  15 2 6.7 
12 1 3.3  18 1 3.3 
13 1 3.3  19 1 3.3 

Всього 30 100  20 1 3.3 
    Всього 30 100 

51. Вкажіть загальну кількість судових 
засідань, що не відбулися через 

неналежну організацію роботи суду:     
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток     

Не відповіли 7 23.3     
0 17 56.7     
1 2 6.7     
2 2 6.7     
3 2 6.7     

Всього 30 100     
 
53. Які виміри якості роботи суду (за 6 бальною шкалою) слід покращувати в першу 
чергу? (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6- 
найменш важливий вимір якості)   
 Виміри 1 2 3 4 5 6 
Доступність суду 24 24 20 22 16 19 
Зручність та комфортність перебування у суді  16 17 11 14 22 45 
Повнота та ясність інформації 14 18 21 31 30 11 
Дотримання термінів судового розгляду 27 14 21 27 25 11 
Якість роботи працівників апарату суду 14 28 31 23 17 12 
Якість роботи судді 30 24 21 8 15 27 



 44

55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-
технічні ресурси забезпечують потреби 

працівників суду для ефективного 
виконання своїх обов’язків?  

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 93 74.4  Кращі, ніж очікував 23 22.5 
ні 15 12.0  Гірші, ніж очікував 12 11.8 

Не відповіли 17 13.6 
 

Відповідають 
очікуванням 76 74.5 

Всього 125 100  Не відповіли 14 13.7 

    Всього 102 100 
       

57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 
2009-2011 років, на Ваш погляд, чи 

змінилася якість роботи суду з того часу? 
 

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Покращилась 
значно 11 13.3 

 
Так, відчув 
позитивні зміни 40 32.0 

Покращилась 
несуттєво 28 33.7 

 
Так, відчув 
негативні зміни 11 8.8 

Залишилась без змін 27 32.5 
 

Ні, не відчув ніяких 
змін 45 36.0 

Дещо погіршилася 4 4.8  Не відповіли 29 23.2 
Значно погіршилася 0 0.0  Всього 125 100 
Важко сказати  13 15.7     
Всього 83 100     
       

ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ 
Чи почували б Ви себе комфортніше у 

приміщенні суду, якщо у коридорі 
поставити апарати із кавою?  

Чи покращилась доступність суду через 
відкриття у ньому спеціалізованого 

приміщення для прийому громадян? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Цілком ні 3 2.5  Скоріше ні 1 1.0 

Скоріше ні 13 11.0  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 1 1.0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 18 15.3  скоріше так 28 28.9 

скоріше так 26 22.0  цілком так 67 69.1 
цілком так 58 49.2  Всього 97 100 
Всього 118 100     
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Додаток 2 
 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 
Червоноградський міський суд Львівської області 

 
1. Вік:  2. Рівень освіти; 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

18-25 років 29 24.0 
 

Середня та неповна 
середня 49 40.5 

26-39 років 44 36.4  Базова вища 28 23.1 
40-59 років 36 29.8  Повна вища 44 36.4 
60 років і старші 12 9.9  Всього 121 100 
Всього 121 100     
       

3. Стать:  4. Наявність вищої юридичної освіти: 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Чоловіча 59 48.8  так 18 14.9 
Жіноча 62 51.2  ні 103 85.1 
Всього 121 100  Всього 121 100 
       

5. Де Ви проживаєте:  6. У суді Ви представляєте: 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

В населеному 
пункті, де 
розташований цей 
суд 

87 71.9 

 

Особисто себе (є 
позивачем / 
відповідачем 
/свідком / 
потерпілим 

102 84.3 

В іншому 
населеному 
пункті 

34 28.1 
 

Іншу особу (є 
адвокатом, юрист-
консультантом) 

19 15.7 

Всього 121 100.0  Всього 121 100.0 
       

7.  Ви вважаєте себе:  
8.  Як часто Ви були учасником судового 

процесу: 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Бідним 6 5.0  
Це мій перший 
судовий процес 62 51.2 

Нижче 
середнього статку 18 14.9 

 
2-5 разів 41 33.9 

Середнього 
статку 89 73.6  6 разів і більше 18 14.9 

Заможним 8 6.6  Всього 121 100.0 
Всього 121 100     
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9. В якому з видів судового процесу в 
цьому суді  Ви берете участь:  

10. На якій стадії розгляду знаходиться 
Ваша справа? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Цивільний процес 96 79.3  
Розгляд справи ще 
не розпочато 11 9.1 

Кримінальний 
процес 15 12.4  

Справа знаходиться 
в процесі розгляду 31 25.6 

Адміністративний 
процес 6 5.0 

 

Розгляд справи 
завершено 
(винесено рішення) 

79 65.3 

Справа про 
адміністративні  
правопорушення 

4 3.3 
 

Всього 121 100.0 

Всього 121 100.0     
       

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

12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною 
шкалою, якість роботи цього суду: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Зовсім не 
обізнаний 4 3.3  дуже погано 1 0.8 

Майже не 
обізнаний 35 28.9  2 1 0.8 

Загалом 
обізнаний 56 46.3  3 19 15.7 

Цілком обізнаний 26 21.5  4 37 30.6 
Всього 121 100.0  відмінно 48 39.7 
    не відповіли 15 12.4 

    Всього 121 100 
       

13.1 Чи легко Вам було знайти будівлю 
суду? 

 

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

суду? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

скоріше ні 2 1.7  цілком ні 1 5.3 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 5 4.1  скоріше так 3 15.8 

скоріше так 10 8.3  цілком так 15 78.9 
цілком так 104 86.0  Всього 19 100.0 
Всього 121 100.0     
       
13.2 Чи зручно Вам діставатися до будівлі 

суду громадським транспортом?     

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 

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

охорони? 

цілком ні 2 2.0 
 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 
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більш-менш 
(варіант: і так і ні) 4 3.9  так 12 9.9 

скоріше так 11 10.8  ні 109 90.1 
цілком так 85 83.3  Всього 121 100.0 
Всього 102 100     
       

15. Як Ви вважаєте, чи люди з 
обмеженими можливостями можуть 

безперешкодно потрапити до приміщення 
суду і користуватися послугами суду? 

 

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 17 14.0  цілком ні 1 0.8 
скоріше ні 13 10.7  скоріше ні 2 1.7 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 17 14.0  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 9 7.4 

скоріше так 30 24.8  скоріше так 28 23.1 
цілком так 44 36.4  цілком так 62 51.2 
Всього 121 100.0  Не відповіли 19 15.7 
  Всього 121 100.0 
       

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.)?  

18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати 
на послуги адвоката (юриста-консультанта) 

у разі необхідності? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 1 0.8  цілком ні 11 9.1 
скоріше ні 6 5.0  скоріше ні 7 5.8 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 14 11.6 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 11 9.1 

скоріше так 32 26.4  скоріше так 18 14.9 
цілком так 68 56.2  цілком так 51 42.1 
Всього 121 100.0  Не відповіли 23 19.0 

    Всього 121 100.0 
       
19. Чи є характерним для приміщень суду 

достатність зручних місць для 
очікування, оформлення документів, 

підготовки до засідання?  

20. Чи є характерним для приміщень суду 
вільний доступ до побутових приміщень 

(туалетів)? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 2 1.7  цілком ні 14 11.6 
скоріше ні 2 1.7  скоріше ні 12 9.9 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 11 9.1  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 18 14.9 

скоріше так 27 22.3  скоріше так 18 14.9 
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цілком так 79 65.3  цілком так 59 48.8 
Всього 121 100.0  Всього 121 100.0 
       
21. Чи є характерним для приміщень суду  

чистота та прибраність приміщень?  
22. Чи є характерним для приміщень суду  

достатність освітлення? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 3 2.5  скоріше ні 3 2.5 
скоріше ні 3 2.5  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 4 3.3 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 13 10.7  

скоріше так 21 17.4 

скоріше так 25 20.7  цілком так 93 76.9 
цілком так 77 63.6  Всього 121 100.0 
Всього 121 100.0     
       

23. Чи зручно у суді розташовані 
інформаційні стенди (дошки об’яв)? 

 

24. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо  

розташування кабінетів, залів судових 
засідань, інших приміщень? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

скоріше ні 2 1.7  цілком ні 1 0.8 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 11 9.1  

скоріше ні 2 1.7 

скоріше так 34 28.1  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 9 7.4 

цілком так 74 61.2  скоріше так 33 27.3 
Всього 121 100.0  цілком так 76 62.8 
    Всього 121 100.0 
       

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

26. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо справ, що 

призначені до розгляду? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 3 2.5  цілком ні 1 0.8 
скоріше ні 1 0.8  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 5 4.1 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 7 5.8 

 
скоріше так 33 27.3 

скоріше так 25 20.7  цілком так 82 67.8 
цілком так 85 70.2  Всього 121 100.0 
Всього 121 100.0        
       

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

 

28. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо  порядку 

сплати судових зборів та мита, реквізити та 
розміри платежів? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 
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скоріше ні 1 0.8  цілком ні 4 3.3 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 11 9.1  

скоріше ні 4 3.3 

скоріше так 30 24.8  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 18 14.9 

цілком так 79 65.3  скоріше так 17 14.0 
Всього 121 100  цілком так 59 48.8 
    Не відповіли 19 15.7 
29. Чи користувалися  Ви сторінкою суду 

в мережі Інтернет ?   
Всього 

121 100.0 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток     

так 20 16.5     
ні 101 83.5     
Всього 121 100.0     

    

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

та порушення строків? 
30. Чи знайшли Ви на сторінці суду 

потрібну для Вас інформацію?  Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  цілком ні 5 4.1 

цілком ні 1 5.0  скоріше ні 3 2.5 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 4 20.0  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 11 9.1 

скоріше так 1 5.0  скоріше так 47 38.8 
цілком так 14 70.0  цілком так 55 45.5 
Всього 20 100.0  Всього 121 100.0 
       
32. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси:  
доброзичливість, повага, бажання 

допомогти?  

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

ставлення до всіх, незалежно від 
соціального статусу ? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 1 0.8  скоріше ні 2 1.7 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 3 2.5  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 7 5.8 

скоріше так 24 19.8  скоріше так 25 20.7 
цілком так 93 76.9  цілком так 87 71.9 
Всього 121 100.0  Всього 121 100.0 
             
34. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси:  
професіоналізм, знання своєї справи?  

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

справі? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 4 3.3  

цілком ні 3 2.7 

скоріше так 25 20.7  скоріше ні 2 1.8 
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цілком так 92 76.0  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 7 6.4 

Всього 121 100.0  скоріше так 30 27.3 
       цілком так 68 61.8 
    Всього 110 100.0 
       

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

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 2 1.8  цілком ні 1 0.9 
скоріше ні 1 0.9  скоріше ні 2 1.8 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 6 5.5  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 10 9.1 

скоріше так 33 30.0  скоріше так 27 24.5 
цілком так 68 61.8  цілком так 70 63.6 
Всього 110 100.0  Всього 110 100.0 
       

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

Вашої справи? 

 

39. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: неупередженість та незалежність 

(суддя не піддався зовнішньому тиску , 
якщо такий був)? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 13 11.8  скоріше ні 2 1.8 
скоріше ні 

2 1.8  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 10 9.1 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 9 8.2  

скоріше так 23 20.9 

скоріше так 32 29.1  цілком так 75 68.2 
цілком так 54 49.1  Всього 110 100.0 
Всього 110 100.0        
       

40. Як на Вашу думку, чи було 
характерним для судді, що розглядав 

Вашу справу (одноособово чи як голова 
колегії суддів), наступне: коректність, 

доброзичливість, ввічливість?  

41. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: належна підготовка до справи та 

знання справи? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

скоріше ні 2 1.8  скоріше ні 1 0.9 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 6 5.5  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 7 6.4 

скоріше так 18 16.4  скоріше так 14 12.7 
цілком так 84 76.4  цілком так 88 80.0 
Всього 110 100.0  Всього 110 100.0 
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42. Як на Вашу думку, чи було 
характерним для судді, що розглядав 

Вашу справу (одноособово чи як голова 
колегії суддів), наступне: надання 

можливостей сторонам обгрунтовувати 
свою позицію?  

43. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: дотримання процедури розгляду? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 5 4.5 

 
скоріше ні 

1 0.9 

скоріше так 12 10.9  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 4 3.6 

цілком так 93 84.5  скоріше так 12 10.9 
Всього 110 100.0  цілком так 93 84.5 
       Всього 110 100.0 
       

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

45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по 
Вашій справі? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 65 82.3  так 6 7.6 
ні 11 13.9  ні 68 86.1 
не відповіли 3 3.8  не відповіли 5 6.3 
Всього 79 100.0  Всього 79 100.0 
       

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

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 61 77.2  так 35 57.4 
ні 18 22.8  ні 10 16.4 
Всього 79 100.0  Не відповіли 16 26.2 

    Всього 61 100.0 
       

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

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 7 11.5 

 
цілком ні 1 1.6 

скоріше так 15 24.6  скоріше ні 1 1.6 
цілком так 29 47.5 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 1 1.6 

не відповіли 10 16.4  скоріше так 18 29.5 
Всього 61 100.0  цілком так 27 44.3 
    не відповіли 13 21.3 

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

Всього 61 100.0 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 
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1 
21 26.6 

 

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

судових засіданнях: 
2 18 22.8  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

3 22 27.8  0 13 16.5 
4 11 13.9  1 6 7.6 
5 2 2.5  2 21 26.6 
7 2 2.5  3 21 26.6 
8 1 1.3  4 4 5.1 
13 1 1.3  5 7 8.9 
20 1 1.3  6 2 2.5 
Всього 79 100.0  8 3 3.8 
       10 1 1.3 

51. Вкажіть загальну кількість судових 
засідань, що не відбулися через 

неналежну організацію роботи суду:  

13 
1 1.3 

0 54 68.4  Всього 79 100.0 
1 16 20.3        
2 5 6.3     
3 2 2.5     
7 2 2.5     
Всього 79 100.0     

 
53. Які виміри якості роботи суду (за 6 бальною шкалою) слід покращувати в першу 
чергу? (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6- 
найменш важливий вимір якості)   
 Виміри 1 2 3 4 5 6 
Доступність суду 3 27 20 5 14 46 
Зручність та комфортність перебування у суді  23 11 9 16 44 12 
Повнота та ясність інформації 35 16 25 18 7 14 
Дотримання термінів судового розгляду 21 19 16 30 16 13 
Якість роботи працівників апарату суду 19 22 25 21 15 13 
Якість роботи судді 14 20 20 25 19 17 

55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-
технічні ресурси забезпечують потреби 

працівників суду для ефективного 
виконання своїх обов’язків?  

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток  

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток 

так 0 0  
Кращі, ніж 
очікував 46 38.0 

ні 0 0.0  
Гірші, ніж 
очікував 3 2.5 

Не відповіли 121 100  
Відповідають 
очікуванням 62 51.2 

Всього 121 100  Не відповіли 10 8.3 

    Всього 121 100.0 
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57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 
2009-2011 років, на Ваш погляд, чи 

змінилася якість роботи суду з того часу? 
 

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

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Покращилась 
значно 24 50.0  

Так, відчув 
позитивні зміни 84 84.8 

Покращилась 
несуттєво 16 33.3  

Так, відчув 
негативні зміни 1 1.0 

Залишилась без 
змін 8 16.7  

Ні, не відчув ніяких 
змін 14 14.1 

Дещо погіршилася 0 0.0  Всього 99 100.0 
Значно 
погіршилася 0 0.0        

Всього 48 100.0     
       

ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ 
59. На Вашу думку, чи повинні працівники 
апарату надавати відвідувачам допомогу у 

написанні заяв?  

60. Чи є прийнятним для Вас зовнішній 
вигляд (дрес-код) працівників апарату 

суду? 
Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 67 55.3  Цілком ні 2 1.7 

ні 36 29.8  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 2 1.7 

Не відповіли 18 14.9  скоріше так 23 19.5 
Всього 121 100.0  цілком так 91 77.1 
    Всього 118 100.0 
       

61. Чи достатньою є кількість стільців 
(лав, умеблювання) у залі судових 

засідань?  

62. Чи комфортною є температура під час 
перебування у залі судових засідань? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів Відсоток  Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 2 1.9  цілком ні 5 4.6 
скоріше ні 3 2.8  скоріше ні 19 17.6 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 8 7.5  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 13 12.0 

скоріше так 26 24.3  скоріше так 27 25.0 
цілком так 68 63.6  цілком так 44 40.7 
Всього 107 100.0  Всього 108 100.0 
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Додаток 3 
 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області 

 

1. Вік:  2. Рівень освіти; 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

18-25 років 18 12.7 
 

Середня та неповна 
середня 55 38.7 

26-39 років 43 30.3  Базова вища 30 21.1 
40-59 років 48 33.8  Повна вища 57 40.1 
60 років і старші 33 23.2  Всього 142 100.0 
Всього 142 100.0     

       
3. Стать:  4. Наявність вищої юридичної освіти: 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Чоловіча 70 49.3  так 3 2.1 
Жіноча 72 50.7  ні 139 97.9 
Всього 142 100.0  Всього 142 100.0 
       

5. Де Ви проживаєте:  6. У суді Ви представляєте: 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

В населеному 
пункті, де 
розташований цей 
суд 

89 62.7 

 

Особисто себе (є 
позивачем / 
відповідачем 
/свідком / 
потерпілим 

137 96.5 

В іншому 
населеному пункті 53 37.3 

 

Іншу особу (є 
адвокатом, юрист-
консультантом) 

2 1.4 

Всього 142 100.0  Інше 3 2.1 
    Всього 142 100.0 
       

7.  Ви вважаєте себе: 
 

8.  Як часто Ви були учасником судового 
процесу: 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Бідним 9 6.3 
 

Це мій перший 
судовий процес 72 50.7 

Нижче середнього 
статку 53 37.3 

 
2-5 разів 61 43.0 

Середнього статку 78 54.9  6 разів і більше 9 6.3 
Заможним 2 1.4  Всього 142 100.0 
Всього 142 100.0     
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9. В якому з видів судового процесу в цьому 
суді  Ви берете участь:  

10. На якій стадії розгляду знаходиться 
Ваша справа? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Цивільний процес 108 76.1 
 

Розгляд справи ще 
не розпочато 38 26.8 

Кримінальний 
процес 16 11.3 

 
Справа знаходиться 
в процесі розгляду 64 45.1 

Адміністративний 
процес 11 7.7 

 

Розгляд справи 
завершено 
(винесено рішення) 

40 28.2 

Справа про 
адміністративні  
правопорушення 

7 4.9 
 

Всього 142 100.0 

Всього 142 100.0     

       
11. Який ступінь Вашої обізнаності з 

роботою судів та суддів в цілому?  
12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною 
шкалою, якість роботи цього суду: 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Зовсім не обізнаний 6 4.2  дуже погано 7 4.9 
Майже не обізнаний 70 49.3  2 8 5.6 
Загалом обізнаний 63 44.4  3 54 38.0 
Цілком обізнаний 3 2.1  4 61 43.0 
Всього 142 100.0  відмінно 12 8.5 
    Всього 142 100.0 
       

13.1 Чи легко Вам було знайти будівлю 
суду? 

 

13.2 Чи зручно Вам діставатися до будівлі 
суду громадським транспортом? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 1 0.7  цілком ні 12 10.0 
скоріше ні 2 1.4  скоріше ні 21 17.5 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 12 8.5 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 55 45.8 

скоріше так 28 19.7  скоріше так 21 17.5 
цілком так 99 69.7  цілком так 11 9.2 
Всього 142 100.0  Всього 120 100.0 
          

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

суду?  

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

охорони? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 21 95.5  так 12 8.5 
скоріше ні 1 4.5  ні 130 91.5 
Всього 22 100.0  Всього 142 100.0 
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15. Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими 
можливостями можуть безперешкодно 

потрапити до приміщення суду і 
користуватися послугами суду? 

 

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 104 73.2  цілком ні 7 4.9 
скоріше ні 27 19.0  скоріше ні 5 3.5 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 7 4.9 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 34 23.9 

скоріше так 4 2.8  скоріше так 14 9.9 
Всього 142 100.0  цілком так 15 10.6 
    Не відповіли 67 47.2 
  Всього 142 100.0 
       

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.)?  

18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати 
на послуги адвоката (юриста-консультанта) 

у разі необхідності? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 3 2.1  цілком ні 54 38.0 
скоріше ні 5 3.5  скоріше ні 28 19.7 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 22 15.5 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 31 21.8 

скоріше так 62 43.7  скоріше так 12 8.5 
цілком так 50 35.2  цілком так 8 5.6 
Всього 142 100.0  Не відповіли 9 6.3 

    Всього 142 100.0 
       

19. Чи є характерним для приміщень суду 
достатність зручних місць для очікування, 

оформлення документів, підготовки до 
засідання?  

20. Чи є характерним для приміщень суду 
вільний доступ до побутових приміщень 

(туалетів)? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 15 10.6  цілком ні 8 5.6 
скоріше ні 13 9.2  скоріше ні 3 2.1 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 32 22.5 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 15 10.6 

скоріше так 40 28.2  скоріше так 41 28.9 
цілком так 42 29.6  цілком так 45 31.7 
Всього 142 100.0  Не відповіли 30 21.1 

    Всього 142 100.0 
       

21. Чи є характерним для приміщень суду  
чистота та прибраність приміщень?  

22. Чи є характерним для приміщень суду  
достатність освітлення? 
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Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 4 2.8  цілком ні 11 7.7 
скоріше ні 5 3.5  скоріше ні 33 23.2 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 41 28.9 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 58 40.8 

скоріше так 69 48.6  скоріше так 34 23.9 
цілком так 23 16.2  цілком так 6 4.2 
Всього 142 100.0  Всього 125 100.0 
       

23. Чи зручно у суді розташовані 
інформаційні стенди (дошки об’яв)? 

 

24. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо  

розташування кабінетів, залів судових 
засідань, інших приміщень? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 6 4.2  цілком ні 2 1.4 
скоріше ні 6 4.2  скоріше ні 9 6.3 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 26 18.3 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 67 47.2 

скоріше так 58 40.8  скоріше так 47 33.1 
цілком так 46 32.4  цілком так 17 12.0 
Всього 142 100.0  Всього 142 100.0 
       

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

26. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо справ, що 

призначені до розгляду? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 3 2.1  цілком ні 6 4.2 
скоріше ні 8 5.6  скоріше ні 10 7.0 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 46 32.4 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 54 38.0 

скоріше так 55 38.7  скоріше так 37 26.1 
цілком так 14 9.9  цілком так 15 10.6 
Не відповіли 16 11.3  Не відповіли 20 14.1 
Всього 142 100.0  Всього 142 100.0 
       

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

 

28. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо  порядку 

сплати судових зборів та мита, реквізити та 
розміри платежів? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 2 1.4  цілком ні 2 1.4 
скоріше ні 4 2.8  скоріше ні 2 1.4 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 22 15.5 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 8 5.6 

скоріше так 71 50.0  скоріше так 51 35.9 
цілком так 43 30.3  цілком так 79 55.6 
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Всього 142 100.0  Всього 142 100.0 
       
29. Чи користувалися  Ви сторінкою суду в 

мережі Інтернет ?      

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

    
так 10 7.0     
ні 132 93.0     
Всього 142 100.0     

       

30. Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну 
для Вас інформацію? 

 

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

та порушення строків? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

скоріше ні 1 10.0  цілком ні 2 1.4 
скоріше так 2 20.0  скоріше ні 2 1.4 
цілком так 

7 70.0 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 24 16.9 

Всього 10 100.0  скоріше так 66 46.5 
       цілком так 48 33.8 
    Всього 142 100.0 
       

32. Чи виявили працівники апарату суду 
при спілкуванні з Вами такі риси:  
доброзичливість, повага, бажання 

допомогти?  

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

ставлення до всіх, незалежно від 
соціального статусу ? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 7 4.9  цілком ні 14 9.9 
скоріше ні 1 0.7  скоріше ні 18 12.7 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 51 35.9 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 39 27.5 

скоріше так 62 43.7  скоріше так 49 34.5 
цілком так 21 14.8  цілком так 22 15.5 
Всього 142 100.0  Всього 142 100.0 
       

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

професіоналізм, знання своєї справи?  

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

справі? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 3 2.1  цілком ні 6 5.8 
скоріше ні 3 2.1  скоріше ні 12 11.5 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 10 7.0 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 23 22.1 

скоріше так 61 43.0  скоріше так 20 19.2 
цілком так 65 45.8  цілком так 43 41.3 
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Всього 142 100.0  Всього 104 100.0 
       
36. Чи було враховано Ваші побажання при 

призначенні дня та часу засідання?  
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 8 7.7  цілком ні 11 10.6 
скоріше ні 6 5.8  скоріше ні 3 2.9 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 11 10.6 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 11 10.6 

скоріше так 32 30.8  скоріше так 26 25.0 
цілком так 37 35.6  цілком так 53 51.0 
Не відповіли 10 9.6  Всього 104 100.0 
Всього 104 100.0     
       

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

Вашої справи? 

 

39. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: неупередженість та незалежність 

(суддя не піддався зовнішньому тиску , 
якщо такий був)? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 7 6.7  цілком ні 9 8.7 
скоріше ні 10 9.6  скоріше ні 3 2.9 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 16 15.4 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 29 27.9 

скоріше так 15 14.4  скоріше так 38 36.5 
цілком так 14 13.5  цілком так 25 24.0 
Не відповіли 42 40.4  Всього 104 100.0 
Всього 104 100.0     

       

40. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: коректність, доброзичливість, 

ввічливість?  

41. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: належна підготовка до справи та 

знання справи? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 6 5.8  цілком ні 4 3.8 
скоріше ні 9 8.7  скоріше ні 5 4.8 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 39 37.5 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 25 24.0 

скоріше так 32 30.8  скоріше так 29 27.9 
цілком так 18 17.3  цілком так 41 39.4 
Всього 104 100.0  Всього 104 100.0 
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42. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: надання можливостей сторонам 

обгрунтовувати свою позицію? 
 

43. Як на Вашу думку, чи було характерним 
для судді, що розглядав Вашу справу 

(одноособово чи як голова колегії суддів), 
наступне: дотримання процедури розгляду? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

цілком ні 6 5.8  цілком ні 15 14.4 
скоріше ні 5 4.8  скоріше ні 8 7.7 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 21 20.2 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 14 13.5 

скоріше так 41 39.4  скоріше так 20 19.2 
цілком так 31 29.8  цілком так 20 19.2 
Всього 104 100.0  Не відповіли 27 26.0 
    Всього 104 100.0 
       

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

45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по 
Вашій справі? 

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 25 62.5  так 6 15.0 
ні 15 37.5  ні 34 85.0 
Всього 40 100.0  Всього 40 100.0 
       

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

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 30 75.0  так 22 73.3 
ні 10 25.0  ні 1 3.3 
Всього 40 100.0  Не відповіли 7 23.3 
    Всього 30 100.0 
       

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

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 8 26.7 

 
цілком ні 2 6.7 

скоріше так 15 50.0  скоріше ні 2 6.7 
цілком так 7 23.3 

 
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 5 16.7 

Всього 30 100.0  скоріше так 11 36.7 
    цілком так 10 33.3 
    Всього 30 100.0 
       

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

судових засіданнях:  

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



 61

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Не відповіли 8 20.0  1 7 17.5 
0 3 7.5  2 9 22.5 
1 10 25.0  3 5 12.5 
2 2 5.0  4 4 10.0 
3 4 10.0  5 2 5.0 
4 4 10.0  6 5 12.5 
5 1 2.5  7 3 7.5 
6 1 2.5  8 1 2.5 
7 1 2.5  9 4 10.0 
8 1 2.5  Всього 40 100.0 

10 1 2.5     
12 

1 2.5 
 

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

організацію роботи суду: 
15 1 2.5 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

20 1 2.5  КН 11 27.5 
21 1 2.5  0 12 30.0 

Всього 30 100.0  1 6 15.0 
       2 6 15.0 
    3 2 5.0 
    4 3 7.5 
    Всього 40 100.0 

 
53. Які виміри якості роботи суду (за 6 бальною шкалою) слід покращувати в першу 
чергу? (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6- 
найменш важливий вимір якості)   
 Виміри 1 2 3 4 5 6 
Доступність суду 25 30 23 24 15 24 
Зручність та комфортність перебування у суді  50 24 26 11 14 16 
Повнота та ясність інформації 26 42 23 21 16 13 
Дотримання термінів судового розгляду 11 15 29 36 31 19 
Якість роботи працівників апарату суду 15 16 22 28 31 29 
Якість роботи судді 14 14 18 21 34 40 
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55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-
технічні ресурси забезпечують потреби 

працівників суду для ефективного 
виконання своїх обов’язків? 

 

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

так 25 17.6  Кращі, ніж очікував 14 9.9 
ні 61 43.0  Гірші, ніж очікував 28 19.7 

Не відповіли 56 39.4 
 

Відповідають 
очікуванням 76 53.5 

Всього 142 100.0  Не відповіли 38 26.8 

    Всього 142 100.0 
       

57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 
2009-2011 років, на Ваш погляд, чи 

змінилася якість роботи суду з того часу? 
 

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

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток 

 
Варіанти відповідей К-сть 

респондентів Відсоток 

Покращилась 
значно 1 1.9 

 
Так, відчув 
позитивні зміни 9 14.1 

Покращилась 
несуттєво 6 11.5 

 
Так, відчув 
негативні зміни 1 1.6 

Залишилась без змін 32 61.5 
 

Ні, не відчув ніяких 
змін 54 84.4 

Дещо погіршилася 4 7.7  Всього 64 100.0 
Значно погіршилася 9 17.3        
Всього 52 100.0     
       
59. Чи було б краще, якби суд знаходився в 

одному приміщенні?     

Варіанти відповідей К-сть 
респондентів Відсоток     

Так 126 88.7     
Ні 4 2.8     
Не відповіли 12 8.5     
Всього 142 100.0     
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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; 
 Посилення спроможності судової системи з допомогою навчальних заходів плекати 

дотримання суддями етичних стандартів; 
 Підтримка органів суддівського самоврядування у розробці нової редакції Кодексу 

суддівської етики; 
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 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-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 
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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВОЄ ПРАВО» 
 
Благодійна організація „Твоє право” є незалежною позапартійною організацією. Була створена групою юристів-
однодумців у 1999 році та зареєстрована Управлінням юстиції Львівської області в листопаді 2000 року. Місією 
організації є захист прав представників вразливих верств населення задля систмних змін якості життя. 
Основні види діяльності: 

 правопросвітня; 
 правозахисна; 

 
Правопросвітня діяльність полягає в проведенні семінарів, тренінгів, круглих столів для підвищення правової 
грамотності населення. Зокрема, під час парламентських виборів було проведено 40 мобілізаційних лекцій 
„Голос молоді – голос громадськості” для студентів вищих навчальних закладів Львівщини, що голосуватимуть 
вперше та 31 просвітницьку лекцію „Захисти свій голос” для жителів сіл Львівщини. 42 семінари по 
дотриманню прав людини було організовано і проведено для працівників районних відділів міліції 
Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей. Організація є багатолітнім партнером 
Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини. 
Правозахисна діяльність полягає у функціонуванні громадської приймальні, юристи якої надають 
кваліфіковану безкоштовну юридичну та консультаційну допомогу малозабезпеченим громадянам. Так, за 
період 2001-2011 роки до нас звернулись по допомогу понад 5000 заявників. Юристи організації склали близько 
1200 скарг та представляли інтереси клієнтів у більш як 200 судових справах. 
Детальніше: на сайті www.tvoe-pravo.org.ua. Також організація є членом Громадської ради при Львівській 
обласній державній адміністрації, Громадської ради при Головному управлінні МВС у Львівській області. 
 
Організація тісно співпрацює із низкою організацій по виконанню правозахисних та навчальних проектів. 
Зокрема, це Фонд «Право і Демократія» (м. Львів), Рівненьске обласне відділення Комітету виборців України 
(м. Рівне), ГО «Моє місто – Ужгород» (м. Ужгород), Центр захисту приватних підприємців та малого бізнесу 
(м. Чернівці), Донецьке обласне відділення Комітету виборців України (м. Донецьк), Адаптаційний чоловічий 
Центр (м. Тернопіль), Молодіжна організація «Нівроку» (м. Тернопіль), Благодійний фонд «Резонанс» (м. 
Львів), Центр громадської адвокатури (м. Львів), Молодіжний парламент Дрогобиччини (м. Дрогобич), Центр 
«Надія» (м. Дрогобич) тощо. 
 
За період свого існування Організація імплементувала наступні проекти: 
2004-2005 – проект «Правова освіта та захист виборчих прав громадян», підтриманий Асоціацією 
Американських юристів (ABA/CEELI), 
2004 – проект „Правова допомога виборцям у день виборів”, підтриманий Офісом координатора проектів 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні, 
2005-2006 – проект «Правозахисна мережа «Захисти своє право», підтриманий Асоціацією Американських 
юристів (ABA/CEELI), 
2005-2006 – проект «Голос молоді  - голос майбутнього», підтриманий «Дім Свободи - Україна», 
2006 – проект «Захисти право свого голосу», підтриманий Канадсько-українським Фондом «Демократичні 
інституції та практики», 
2007 – 2008 – проект «Зменшення випадків застосування тортур та жорстокого поводження працівниками 
міліції у Львівській області», здійснений за підтримки Посольства Королівства Данії, 
2007 – 2009 – проект «Зменшення випадків застосування тортур та жорстокого поводження працівниками 
міліції у Закарпатській, Львівській, рівненській та Чернівецькій областях», представництво Єврокомісії в 
Україні, 
2008 – проект «Адміністративне судочинство: моніторинг ефективності та доступності», здійснений за 
підтримки проекту USAID «Україна: верховенство права», 
2009 – проект «Захист прав членів особистих селянських господарств», підтриманий Асоціацією 
Американських юристів (ABA/ROLI), 
2009 – проект «Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів: 
Апеляційний суд Донецької області, Петровський районний суд м. Донецька», здійснений за підтримки проекту 
USAID «Україна: верховенство права», 
2009-2010 – проект «Захист права на власне житло», підтриманий МФ «Відродження», 
2011 – проект «Повідомлений – значить захищений», що здійснюється за підтримки Міністерства зовнішніх 
справ Королівства Данії, 
2011-2012 – проект «Правова ініціатива «Захищене село», підтриманий МФ «Відродження». 
 
Адреса громадської приймальні 
вул. Лисенка, 38 
Львів, Україна, 790 
тел. +38(032) 243-94-09,  факс +38 (032) 225-60-37 
tvoe.pravo@gmail.com 
 


