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I. Опис проекту з аналізу телефонних звернень громадян до суду 
 

Опис  проблеми:  Щодня  до  суду  телефонують  десятки  громадян,  які  намагаються  отримати  певну 
інформацію  від  працівників  суду.  Через  високу  завантаженість  працівників,  які  відповідають  на  телефонні 
дзвінки  і  недостатню  автоматизацію  процесів  обробки  телефонних  звернень,  виникають  проблеми  з 
задоволенням інтересів кожної осіб, які телефонують до суду. 

Цілі проекту: 

1) покращення доступу громадян до суду; 
2) підвищення ефективності використання робочого часу працівників суду, зменшення навантаження на 

працівників суду. 
 

Задачі проекту: 

1) збір даних щодо кількості телефонних запитів, які поступають від громадян до пілотних судів проекту, 
а також інформації про наявні ресурси суду і процес обробки таких запитів; 

2) аналіз отриманих даних і вироблення рекомендацій щодо оптимізації процесу обробки телефонних 
звернень. 

 

Методологія:  було  проведено  опитування  працівників  10  судів  різного  розміру,  юрисдикції  і  регіону. 
Опитування було проведено в наступних судах: Харківський апеляційний адміністративний суд, Апеляційний 
суд Запорізької області, Апеляційний суд Івано‐Франківської області,  Івано‐Франківський міський суд Івано‐
Франківської  області,  Господарський  суд  Київської  області,  Жовтневий  районний  суд  міста  Луганська, 
Апеляційний суд міста Києва, Чорнобаївський районний суд Черкаської області, Окружний адміністративний 
суд міста Києва, Харківський апеляційний господарський суд. 

 

Збір інформації проводився шляхом заповнення працівниками суду двох формалізованих анкет (Додаток 1, 
Додаток 2). Щодо телефонних запитів, які залишились без відповіді, інформація була частково отримана від 
телефонних операторів, які обслуговують суди (Укртелеком та інші). 

За  результатами  аналізу  отриманих  даних  запропоновані  шляхи  оптимізації  робочих  процесів  в  суді, 
наприклад,  через  автоматизацію  відповідей  на  телефонні  дзвінки,  категоризацію  запитів,  запровадження 
внутрішніх інструкцій тощо. 
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Етапи реалізації проекту 

Етап  Строки  Результат 

1)   Розробка проекту анкети  20‐25.10.2010  Проект анкети 
2)  Затвердження  змісту  анкети  та  графіку   
реалізації проекту 

08.11‐25.11.2010  Затверджена анкета та графік реалізації 
проекту 

3)  Збір  загальної  інформації  та  зустріч‐ 
інструктаж  з  працівниками  судів‐учасників 
дослідження  
 

 
29.11‐10.12.2010 

 загальна частина анкети заповнена, 
працівники суду повідомлені про цілі та 

методологію дослідження 

4)  Фіксація  вхідних  дзвінків  відповідаль‐
ними працівниками судів за анкетою 

 
06‐24.12.2010 

Зібрані дані про кількість та характер 
вхідних дзвінків до суду у формі 

заповнених анкет 
5)  Введення отриманих від 10 судів даних в 
Електронну форму для аналізу 

03‐07.01.2011  Масив даних в електронному вигляді 

6)  Опрацювання  результатів  і  підготовка 
звіту  

 
10‐14.01.2011 

Аналітичний звіт з викладом результатів 
та проектом рекомендацій  

 
7)  Проведення  зустрічей  з  учасниками 
дослідження в регіонах 

 
17‐21.01.2011 

Проведено обговорення результатів 
дослідження, отримані пропозиції 
учасників, сформовано перелік 

найпоширеніших питань 
8)  Робота  з  телекомунікаційними  компа‐
ніями  по  збору  від  них  пропозицій  по 
технічному  вирішенню  виявлених  під  час 
дослідження проблем  

 
10‐21.01.2011 

Зібрані матеріали з технічних 
особливостей функціонування 

автоматизованих телефонних мереж 

9)  Проведення  круглого  столу  за  участі 
представників  судів‐учасників  дослідження, 
ДСАУ, Ради суддів України  

 
27.01.2011 

Проведено круглий стіл, сформовано 
рекомендації 
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II. Сучасний стан телефонних комунікацій в суді 
В цьому розділі звіту проаналізовано кількість телефонних дзвінків та запитів, які поступали в суди, в яких 
проводилося дослідження протягом тижня, зміст запитів, а також наявні ресурси, які суди використовують в 
процесі обробки телефонних звернень. 

1) Кількість дзвінків і запитів, які поступають в суди 
Представники 10 судів протягом 5 робочих днів обраховували кількість телефонних дзвінків і запитів, які 
поступали на основні телефонні номери, призначені для спілкування з зовнішніми аудиторіями (переважно 
громадянами, сторонами по справі). Це, насамперед, телефони канцелярії, інформаційного центру (якщо є 
окремий підрозділ в суді), співробітників департаменту організаційного забезпечення тощо, номери яких є 
загальнодоступними (оприлюднені на сайті, в довідниках, на інформаційному стенді тощо). 

У 10 судів, в яких проводилося дослідження, за тиждень поступило 7455 дзвінків від громадян та державних 
органів. Середня кількість дзвінків на день – 142, середня кількість запитів на день – 151. 

Найменше запитів протягом тижня отримав Апеляційний суд Івано‐Франківської області (усього запитів  від 
громадян – 179, в середньому – 36 на день, від органів державної влади – 83 на тиждень). Найбільше – 
Господарський суд Київської області (усього запитів від громадян та органів державної влади – 2758, в 
середньому – 552 на день). 

 

Дійсна кількість дзвінків 

Враховуючи той факт, що обраховувалися лише запити на окремі телефонні номери, слід зауважити, що 
загальна кількість телефонних дзвінків громадян до суду є більшою, ніж зазначено у цьому звіті. 

В реальності кількість працівників, які мають справу з телефонними зверненнями громадян, більша на 30‐
40% за кількість працівників, які заповнювали анкети в рамках цього Проекту. 

Окрім цього, за даними телефонного оператору Укртелеком, які були надані на запит декількох судів, 
кількість абонентів, які з тих чи інших причин намагалися додзвонитися на номери, призначені для 
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спілкування саме з зовнішніми аудиторіями, але не змогли цього зробити сягає 50% від загальної кількості 
отриманих телефонних дзвінків. 

Дзвінки vs. Запити 

Майже у 90% випадків особа, яка телефонує до суду, задає лише одне питання, яке її цікавить. Іншими 
словами, в середньому лише кожен десятий абонент задає два питання. 

i. Динаміка телефонних дзвінків протягом тижня 
Майже всі суди, окрім Окружного адміністративного суду міста Києва та Жовтневого районного суду міста 
Луганська, в понеділок отримували найбільшу кількість дзвінків (в середньому по всіх судах – 25% дзвінків в 
понеділок). Активність бажаючих отримати інформацію з суду телефоном спадала до середини тижня 
(середа – 17,7% дзвінків). В п’ятниця у 4 з 10 судів зафіксовано найменша кількість телефонних запитів, у 5 
судів п’ятниця – другий з кінця день за активністю запитів телефоном. 

 

ii. Фактори, від яких залежить кількість телефонних запитів 
Окрім дня тижня, вочевидь на кількість телефонних запитів впливають й інші фактори. В рамках дослідження 
ми спробували виявити залежність кількості дзвінків від спеціалізації, інстанції і кількості справ, які 
знаходяться на розгляді в суді. 

Спеціалізація 
В рамках дослідження було опитано працівників двох господарських судів (місцевий і апеляційний), двох 
адміністративних судів (місцевий і апеляційний) та шістьох загальних судів (3 апеляційних та 3 місцевих). 
Чітко прослідковується тенденція збільшення кількості телефонних запитів у господарських судах. 
Господарський суд Київської області (2758 запитів) та Харківський апеляційний господарський суд (751 запит, 
більше – лише Апеляційний суд міста Києва (1045 запитів)). Інших трендів не виявлено. 

Інстанційність 
Явної залежності кількості телефонних запитів від рівня інстанції (місцевий чи апеляційний суд) не виявлено. 
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Кількість справ на розгляді в суді 
Прямої залежності між загальною кількістю справ на розгляді в суді та загальної кількості запитів телефоном 
не виявлено. В Апеляційному суді міста Києва, наприклад, в провадженні знаходиться близько 45 тисяч 
справ, серед яких 39 тисяч цивільних. Щотижнево кількість запитів в цей суд (цивільна канцелярія) становить 
1045. За той самий тижневий термін при розгляді 1949 справ Господарський суд Київської області отримує 
2758 телефонних запитів. 

Типовість і цінність справи для сторони 
В той самий час, враховуючи характер телефонних запитів (див. розділ «Потреби громадян в інформації»), 
можна припустити, що їх кількість залежить не від загальної кількості справ, які знаходяться на розгляді в 
суді, а від їх типовості і цінності для сторін. В загальних судах, наприклад, знаходяться тисячі однотипних 
справ по так званим соціальним виплатам дітям війни, матерям. Цілком ймовірно, що їх сторони діють «за 
шаблоном» і не задають стільки питань скільки, наприклад, у господарських судах, в яких справи є більш 
цінними і унікальними для сторін. 

Сторони 
Знову ж таки, вдаючись до контент‐аналізу телефонних звернень (див. розділ «Потреби громадян в 
інформації») можна припустити, що професійні представники сторін (юристи) у господарських та 
адміністративних процесах ініціюють більше телефонних запитів, ніж сторони у цивільному процесі. 

2) Обробка телефонних запитів. Людські ресурси 

i. Загальна кількість працівників, які відповідають на телефонні запити  
За даними самих судів, загальна кількість осіб, які відповідають на телефонні запити громадян, надзвичайно 
різниться від суду до суду. Від 2 працівників суду у Окружному адміністративному суді міста Києва до 51 
працівника у Апеляційному суді Запорізької області і 24 працівників у Чорнобаївському суді Черкаської 
області (всі працівники апарату суду). В судах з найбільшою кількістю запитів на телефонні дзвінки 
відповідають 10 (Апеляційний суд міста Києва) та 25 працівників апарату (Господарський суд Київської 
області). 

ii. Які працівники відповідають на телефонні запити 
В результаті аналізу опитувальників складається враження, що на сьогоднішній день в українських судах, на 
телефонні дзвінки громадян відповідають всі, включно з Головами судів та їх заступниками. 

Більшість телефонних запитів обробляють спеціалісти відділів прийому громадян/інформаційних центрів, 
помічники суддів, секретарі судових засідань, секретарі та старші секретарі суду. Незважаючи на це, на 
вагому кількість телефонних дзвінків відповідають заступники керівників і керівники секретаріату суду, 
помічники Голів та Заступників Голів судів, співробітники приймальні Голови суду. Серед іншого, вони 
уточнюють статус, дату і час слухання справи, повідомляють адресу і способи дістатися до суду. 

iii. Навантаження працівників з обробки телефонних звернень 
Відповідно до заповнених працівниками судів, які безпосередньо відповідають на вхідні телефонні дзвінки, 
анкет,  вони обробляють від 6 до 45 запитів щодня.  

За даними 10 опитаних керівників апаратів, в середньому на кожний телефонний запит працівник суду 
витрачає 4 хвилини.  

Виходить, що в середньому по судах відповідальні працівники апарату суду витрачають на телефонні запити 
громадян від 24 хвилин до 3 годин на день ( від 8,5 до 63 людино‐годин на місяць). При цьому середній 
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показник обробки телефонних запитів по всіх 10 судах складає 1 годину 20 хвилин на день (більше 25 
людино‐годин на місяць). 

В рамках усього суду на телефонні дзвінки громадян витрачається від 4 до 37 людино‐годин на день (в 
середньому – 10 людино‐годин), від 84 до 777 людино‐годин на місяць (в середньому – 209 людино‐годин 
на місяць). 

 

Таким чином, суд щонайменше витрачає половину повного робочого дня одного спеціаліста виключно на 
телефонні відповіді. В середньому ж суд витрачає на цю діяльність ресурси 1,2 співробітника суду ‐. 
Щонайбільше – ресурси 4,6 співробітників суду. 

Слід враховувати, що ці дані обраховувались за результатами наданих судами анкет. В реальності ж кількість 
працівників, які мають справу з телефонними зверненнями громадян, більша на 30‐40% за кількість 
працівників, які заповнювали анкети в рамках цього Проекту. 

3) Технічні можливості судів 
В більшості з досліджуваних судів  існують так звані «міні АТС», які дозволяють виконувати базові функції з 
переадресації виклику на іншого абонента тощо. 

За  даними  керівників  апаратів  судів,  громадянам  повідомляється  в  середньому  2‐3  телефонні  номери 
(публікуються  на  сайті,  в  довідниках,  в  бланках  тощо).  В  той  же  час  кількість  телефонних  ліній,  на  які 
телефонують  громадяни,  в декілька разів більша. Виходячи з аналізу  змісту  запитів можна припустити, що 
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багато  номерів  осіб,  відповідальних  за  те  чи  інше  питання,  надаються  абонентам  тими,  хто  використовує 
загальнодоступні телефонні номери. 

Автовідповідач у своїй діяльності використовує лише один з досліджуваних судів для діяльності лише одного 
підрозділу – прес‐служби. 

4) Абоненти, які телефонують до суду 
Переважна кількість осіб, які телефонують до суду, є простими громадянами без владних повноважень 
(сторони, представники сторін). Серед судів, які надали структуровану інформацію про телефонні запити 
державних органів, кількість таких запитів становить в середньому 18% від загальної кількості запитів. При 
цьому слід враховувати, що на частку одного з чотирьох судів, дані яких аналізувалися, приходилося 46% 
телефонних запитів державних органів. В решті судів такі запити складали, 4%, 5% і 17%. 

5) Потреби громадян в інформації 
Одним з основних методів дослідження був контент‐аналіз телефонних звернень громадян з метою 
виявлення найбільш типових запитів і подальшою оптимізацією надання інформації громадянам щодо таких 
звернень. 

i. Запити по конкретних судових справах 
Найбільш поширеною категорією телефонних звернень, які доводилося обробляти працівникам 
досліджуваних судів протягом тижня, були запити щодо конкретних судових справ. Вони склали більше 56% 
усіх запитів, які абоненти подавали в телефонному режимі. 

В рамках цієї категорії найбільш поширеними були запити про статус та дату і час слухання справи (кожне 
питання – по 28% від загальної кількості запитів в категорії). Наступними за популярністю були запити про 
отримання матеріалів справи (20%) та ПІБ судді, який розглядає справу (16%). В 5% запитів категорії 
повідомлялося про неможливість прибути на засідання, а в 3% випадків абоненти питали про те, що 
потрібно мати з собою для участі в судовому засіданні. 
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ii. Запити щодо загальної інформації 
Майже 30% усіх запитів, які поступали на телефони досліджуваних судів протягом тижня, складали запити 
щодо загальної інформації про суд. 

Серед них у 26% запитів абонентів звучало питання про телефон секретаря судді, у 20% ‐ телефон канцелярії,  
15% запитів в категорії стосувалися отримання інформації щодо сплати державного мита; 13% ‐ режиму 
роботи суду; 12% ‐ телефону судді і ще в 14% запитів категорії звучало прохання прояснити адресу суду і як 
до нього дістатися. 

 

iii. Інші запити 
Працівники суду, які заповнювали анкети, мали можливість зазначити інші види запитів, які не входили в 
перші дві категорії, але мали місце під час проведення дослідження. Всього таких запитів було 10,1% від усіх 
запитів. 

Інші види запитів 
Доля в рамках 
категорії (%) 

Не зазначено  2,9% 

Порядок видачі копії судового рішення/ухвали  2,5% 
Відомості про апеляційне та касаційне подання  0,6% 
До якого суду подавати апеляцію  0,01% 

Реквізити для сплати держмита в іноземній валюті  0,1% 
ІТЗ  0,9% 

Місцезнаходження справи (інші суди) та контакти інших судів  0,2% 
Телефон інформаційного центру  0,01% 
Дата відправки кореспонденції  0,4% 
Адреса арбітражного керуючого  0,1% 
Інформація по стороні  0,1% 
Запити від представників ЗМІ  0,2% 
Подання  0,5% 
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Прийом громадян Головою суду та його заступниками  0,2% 
Санкції  0,4% 
Запити на видачу дозволу на проведення слідчих дій  0,01% 

Інформація по справам, які передані до ДААС  0,3% 
Як оскаржити рішення суду  0,01% 
Порядок отримання дозволу на побачення   0,1% 
З'єднати з іншою особою/відділом, їх телефони  0,6% 
Дата народження судді  0,01% 

iv. Інформація, яку суд не уповноважений надавати 
Працівникам судів також було запропоновано фіксувати телефонні запити про інформацію, яку суд не 
уповноважений надавати, в окремий розділ анкети. Всього таких запитів було 3,8% від загальної кількості 
запитів, зафіксованої 10 судами протягом тижня. Більшість телефонних запитів в цій категорії стосувались 
надання юридичної консультації та з’ясування питань щодо справ іншого судді.   

 

 

 

 

 

 

 

Цікаво, що багато з запитаної інформації, яку суд очевидно не має права надавати (юридична консультація, 
приватна інформація судді чи сторін по справі тощо) була зазначена працівниками судів не в цьому, а в 
попередньому розділі анкети. 

v. Запити без відповіді 
В середньому близько 8% запитів, отриманих судами під час дослідження, залишилися без відповіді з тих чи 
інших причин (не уповноважені надавати інформацію, немає такої можливості тощо). Ця цифра 
обраховувалася і була надана працівниками суду, які заповнювали відповідні форми. 

 

 

 

 

 

 

Інша інформація, яку суд не уповноважений надавати 
Доля в рамках 
категорії (%) 

Не зазначено  0,36% 
Щодо справ іншого судді  1,13% 
Юридична консультація  2,15% 
До якого строку працює КМАГС  0,01% 
Яку суму держмита повинні сплатити  0,01% 
Суддя, на якого розписана справа  0,03% 
Номер кабінету судді  0,01% 
Номер телефону іншої установи  0,04% 
Реквізити рахунку Державного казначейства України  0,05% 
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III. Основні проблеми, виявлені під час дослідження, і шляхи їх вирішення 

1) Тисячі громадян не можуть оперативно і в повному обсязі отримати інформацію, 
яка їх цікавить 

Іншими словами, потреби громадян у інформації щодо судового процесу і взагалі роботи суду 
задовольняються не в повному обсязі. До цього висновку можна прийти проаналізувавши відповіді 
оператора телефонного зв’язку – близько 50% абонентів не доходять до адресата (суду) і даних працівників 
суду – близько 8% телефонних запитів залишаються без відповіді. 

Погіршує цю статистику відсутність професійної підготовки працівників суду, які спілкуються з зовнішніми 
аудиторіями, у сфері телефонних комунікацій, відсутність відповідного обладнання, яке полегшує і 
пришвидшує процес надання інформації. Не піддаючи сумніву компетентність працівників судів у правових 
питаннях, той факт, що на одні й ті самі питання громадян в одному суді відповідають 5‐25 співробітників, які 
працюють на різних посадах і окрім телефонного спілкування з громадянами мають інші основні обов’язки, 
підтверджує наявність проблем в можливості оперативно надати повну інформацію про питання, яке 
цікавить абонента. 

Як результат, в середньому близько 2 тисяч дзвінків на місяць залишаються без відповіді, оскільки особа не 
додзвонилася до суду з тих чи інших причин, на більше ніж 4 тисячі дзвінків відповідають переважно не 
підготовлені (за виключенням судів, в яких облаштовані інформаційні центри) працівники суду. У зв’язку з 
цим рівень реального доступу до правосуддя і довіри до судів з боку громадян погіршується. 

Можливі шляхи вирішення проблеми 
• Запровадження так званих кол‐центрів на рівні окремих судів, регіонів чи навіть цілих юрисдикцій. 

Дзвінок до подібного кол‐центру завжди буде результативним для абонента. У разі зайнятості усіх 
операторів, абонент буде про це повідомлений (виключається можливість не додзвонитися). 
Звернення громадянина буде оперативно задоволене, якщо запит знаходиться в сфері компетенції 
суду і співробітник уповноважений надавати відповідь. В іншому випадку абонент буде про це 
ввічливо повідомлений.   

• Громадяни можливо й раді були б отримати необхідну інформацію іншими каналами. Наприклад, 
ввівши номер справи на веб‐сайті суду отримати дані про статус справи. Але часто не знають про таку 
можливість. Слід повідомляти громадянам автоматично в телефонному режимі про інші джерела, з 
яких вони можуть легше, швидше і дешевше отримати інформацію, ніж телефоном. 

• Запровадження технології отримання інформації по справі за допомогою телефонного меню. Так, 
наприклад, сторона по справі могла б набрати унікальний номер справи і отримати у голосовому 
режимі або в текстовому повідомленні на мобільний інформацію про статус справи. 

• Професіоналізація операторів, які відповідатимуть на запити абонента (див. нижче). 

2) Працівники суду перенавантажені не притаманною для них роботою 
Працівники судів виконують величезний обсяг роботи з обробки телефонних звернень громадян. В 
середньому, суд витрачає понад 209 людино‐годин на місяць (реально більше 280).  

В телефонному спілкуванні з громадянами задіяні від 3 до 40 осіб, в залежності від суду. На телефонні запити 
в суді в середньому витрачається в 1,2‐1,6 разів більше повного робочого дня одного співробітника. 
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Однак внаслідок відсутності професійної підготовки у сфері телефонних комунікацій, наявності інших 
(основних) обов’язків, відсутністю необхідного обладнання і програмного забезпечення з обробки 
телефонних дзвінків, переважна більшість працівників суду обтяжена не притаманною для себе роботою.  
Замість обробки кореспонденції у приймальні керівництва – роз’яснювати як проїхати в суд громадським 
транспортом, замість підготовки юридичних висновків – уточнювати статус справи.  

Очевидно, що така робота не мотивує працівників суду, не приносить задоволення і не сприяє професійному 
розвитку. А усвідомлення того, що багато громадян об’єктивно залишаються незадоволеними отриманою 
інформацією та швидкістю її отримання зводить нанівець всі старання. 

Можливі шляхи вирішення проблеми 
• На підставі проведеного аналізу запитів громадян формування мапи телефонних комунікацій суду – 

схеми, яка надасть відповідь на те, що почує/отримає абонент, звернувшись з тим чи іншим 
питанням до суду. Відповіді на однотипні загальні питання абонентів, наприклад, адреса суду, як 
дістатися, режим роботи (8,1% запитів від усіх телефонних звернень, в середньому – 12 подібних 
запитів на день); реквізити для сплати державного мита (4,3%); порядок видачі копії судового 
рішення (2,5%) тощо можуть бути легко автоматизовані за допомогою IVR‐технології. Абонент, 
натиснувши на певну кнопку, отримає відповідь без очікування і без участі співробітника суду. 
Відповіді на інші запитання можуть бути оптимізовані за допомогою різних інструментів (від 
використання автоматизованої системи діловодства суду оператором до смс‐повідомлень, які 
можуть відправлятися на підтверджений номер сторони по справі).  

• Спеціалізація працівників суду, професіоналізація операторів телефонної комунікації з загальними 
зовнішніми аудиторіями (громадяни, сторони, представники сторін тощо.). Один професійний 
оператор, робоче місце якого обладнане комп’ютером з доступом до інтернету, відповідним 
програмним забезпеченням, навушниками і мікрофоном тощо зможе замінити декількох працівників 
суду, які відповідають на запитання громадян в перерві між виконанням своїх основних обов’язків. 
Ресурси, які суд вже сьогодні витрачає на телефонні комунікації, дозволяють розпочати навчання і 
спеціалізацію кадрів. 

• Постійний аналіз запитів, які надходять від громадян і корегування системи телефонної комунікації з 
ними. За результатами опитування стало зрозумілим, що лише одним судом до початку цього 
дослідження проводилася оцінка кількості телефонних дзвінків, які він отримував. Таку оцінку 
потрібно проводити постійно. 

• Використанні інших каналів поширення відповідей на питання, які найчастіше задають громадяни 
телефоном. Використання можливостей веб‐сайтів (суду, ДСА, інформаційних порталів регіонів), 
підготовка і друк брошур за темами, які цікавлять громадян, розміщення необхідно інформації на 
інформаційному стенді суду, поширення актуальної інформації через ЗМІ тощо. 

3) Відсутній уніфікований підхід до надання інформації в телефонному режимі 
Під час підготовки проекту дослідження телефонних комунікацій судів стало очевидною відсутність 
уніфікованого підходу серед судів до видів інформації, яка може надаватися телефоном і форми надання цієї 
інформації. 

Можливість надання відповідей на деякі популярні запити (статус справи, деталі справи тощо), а точніше 
можливість достовірної перевірки особи абонента працівником суду викликає сумніви. Працівники судів 
охоче ділилися своїм досвідом перевірки особи «на тій стороні дроту». І хоча такі техніки сприймаються 
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доволі скептично, оскільки включають до себе людський фактор, очевидною є необхідність уніфікації 
підходів до інформації, яка може надаватися судами за допомогою телефонних комунікацій і  форми 
надання цієї інформації. 

Можливі шляхи вирішення проблеми 
• Систематизація інформаційних запитів громадян, які суд отримує телефоном, вироблення робочою 

групою за координації Державної судової адміністрації України методичних рекомендацій 
працівникам суду (операторам) щодо реагування на запити зовнішніх аудиторій в телефонному 
режимі.
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Інструменти, які використовувалися під час реалізації проекту.         Додаток 1 

АНКЕТА 

 для фіксації ТЕЛЕФОННИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО СУДУ 

 Протягом 29 листопада ‐ 17 грудня 2010 

 

1. Загальна інформація про суд 

a. Назва суду _______________________________________________________________ 

b. Місцевий, апеляційний, вищий (підкресліть) 

c. Загальний, господарський, адміністративний (підкресліть) 

d. Кількість справ, які перебувають на розгляді в суді (станом на 15\ХІ\2010) __________ 

 

2. Судді і працівники апарату суду 

a. Кількість суддів ___________________________________________________________ 

b. Кількість працівників апарату суду ___________________________________________ 

c. Кількість працівників канцелярії суду _________________________________________ 

 

3. Ресурси суду щодо роботи з громадянами по телефону 

a. Який телефонний номер повідомляється громадянам  (зазначити): _______________ та яким 
чином (зазначити (наприклад: «вказано на бланку», «вказано на повідомленні», «розміщено 
на сайті»/дошці оголошень, передано в довідку тощо))________________ 

__________________________________________________________________________  

b. Кількість  спроб  громадян  додзвонитися  до  суду  (дані  Укртелекому 
(день/тиждень/місяць))?____________________________________________________ 

c. Середня тривалість спілкування працівника суду з абонентом ________________(хв.) 

d. Чи  має  суд  розроблені  для  персоналу  Правила  спілкування  по  телефону  з  громадянами? 
Якщо «так» ‐ зазначити у якій формі та коли впроваджені у практику __ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

e. Чи  практикував  будь  коли  суд  проведення  моніторингу  телефонних  звернень  (за 
тиждень/місяць/рік?)_____________________________________  якщо  «так»  –  коли  і  які 
результати _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

f. Кількість осіб, які залучені до роботи з громадянами по телефону (відповідають на телефонні 
дзвінки громадян)? _____________________________ 

g. Поведінка працівника суду у ситуаціях, коли телефонний запит потребує пошуку інформації :
  (1) просимо абонента зачекати на лінії  так/ні ___________ 
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(2) просимо передзвонити  так/ні ______________________ 

(3)  переадресуємо  (переводимо)  виклик  на  внутрішній  номер  відповідного 
працівника суду  так/ні _________________ 

h. Чи  є  в  суді  міні  АТС  чи  інші  пристрої,  які  автоматизують  роботу  телефонної  системи? 
__________________________________________________________________________ 

i. Чи  існує  практика  внутрішнього  «переведення»  телефонних  дзвінків  громадян  на  інші 
телефонні  номери/апарати  посадових  осіб  суду  (у  випадку,  якщо  особа,  яка  відповіла  на 
дзвінок не має інформації, якою цікавиться абонент)? _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

j. Чи використовує суд автовідповідач? Якщо «так»:  

(1) якого змісту повідомлення зафіксовано на ньому _____________________________ 

__________________________________________________________________________  

(2) на яких/скількох телефонних номерах? ____________, ____________, ___________, 

 ___________, ___________, ___________. 

(3) з якою періодичністю відбувається перевірка отриманих повідомлень ___________ 

(4)  в  якому  режимі  працює  автовідповідач  (24  години  на  добу,  в  прийомні  години,  інше 
(зазначити)) ___________________________________________________________ 

(5) чи фіксує автовідповідач дату та час вхідного дзвінка? _________________________ 

k. Скільки  телефонних дзвінків  громадян  (зазначити й  у %)  залишаються щодня без  відповіді 
через  те,  що  відповідальні  особи  не  змогли  відповісти  в  силу  різних 
причин?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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