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1. Звернути увагу голів 
місцевих та апеляційних 
судів на необхідність 
забезпечення наповнення 
інформаційно-аналітичної 
системи «Кадри – WEB»
відповідно до наказу 
Державної судової 
адміністрації України від 03 
вересня 2015 року № 163.

• ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
• Н А К А З

•

03  вересня  2015 року
•

м. Київ 
• № 163

•

• Про запровадження
• інформаційно-аналітичної
• системи "Кадри-WEB"
•

• Відповідно до пункту 8 статті 149 Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів"

• НАКАЗУЮ:
• 1.Установити та розпочати в Державній 

судовій адміністрації України, територіальних 
управліннях Державної судової адміністрації 
України, апаратах апеляційних та місцевих 
судів експлуатацію інформаційно-аналітичної 
системи "Кадри-WEB" (далі – Система) для 
забезпечення обліку суддів, державних 
службовців та службовців та інших 
працівників.
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1. Рекомендувати
Державній судовій
адміністрації України
сприяти збору, аналізу та 
поширенню судової
статистики розподіленої
за статтю, зокрема:

а) кількість жінок та чоловіків
суддів в місцевих, 
апеляційних та вищих судах 
окремо за юрисдикціями, а 
також Верховного Суду;
б) кількість жінок та чоловіків
суддів в судах, що займають
посаду голови суду та 
заступника (заступниці) 
голови суду;
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в) кількість жінок та чоловіків працівників
апаратів судів;
г) кількість жінок та чоловіків працівників
апаратів судів, що займають посаду керівника
апарату суду та заступника (заступниці) 
керівника апарату суду.



Як це працює?
З 01 липня 2018 року ДСА України кожні півроку
оприлюднює дані про гендерний склад апеляційних та 
місцевих судів України, Державної судової адміністрації
України та її територіальних управлінь (дані по ВС, ВАКС, ВРП, 
ВККС, РСУ відсутні)

Судді – 53% жінок, 47% чоловіків

Голови судів -- 38% жінок, 62% чоловіків

Апарат -- 80% жінок, 20% чоловіків

Керівники апарату -- 76% жінок, 24% чоловіків
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5. Державній судовій адміністрації спільно із міжнародними
та українськими експертами визначити категорії ґендерно
чутливих справ для подальшого їх обрахування при зборі
статистичної інформації.

Виконується частково!



Кримінальні справи

Моніторинг проводиться за 

ознакою:

- статі та віку потерпілих;

- статі та віку засуджених.

ЩО ПОЗИТИВНО!  

Моніторинг проводиться по 

категоріях злочинів

Можливі додаткові маркери:

- стать особи у справах про 
обрання запобіжних заходів по 
категоріях заходів



Гендерно чутливі кримінальні справи

- Зґвалтування (стаття 152 КК України)

- Сексуальне насильство (стаття 153 КК України)

- Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного
віку (стаття 155 КК України)

- Розбещення неповнолітніх (стаття 156 КК України)

- Незаконне проведення аборту або стерилізації (стаття 134 КК 
України)

- Торгівля людьми (стаття 149 КК України)

- Побої і мордування (стаття 126 КК України)

- Доведення до самогубства (стаття 120 КК України)

- ……..

Перелік не є вичерпним



Справи про адміністративні правопорушення

Моніторинг проводиться за ознакою: 

• - статі особи, яка притягнута до відповідальності

• - кількість осіб, яких направлено на проходження програми
для кривдників, передбаченої Законом України "Про 
запобігання та протидію домашньому насильству" (осіб, які
вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі) 

НЕГАТИВ!  

Моніторинг не проводиться по категоріях

правопорушень

Можливі додаткові маркери:

- стать особи по видах стягнення



Стаття 173-2 КУпАП

Вчинення домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, 
невиконання термінового
заборонного припису або
неповідомлення про місце свого
тимчасового перебування

Є потерпілий і кривдник

Можливі додаткові маркери:

- стать потерпілої особи;

- вид насильства;

- відносини між потерпілим та 

порушником ….



Стаття 184 КУпАП

Невиконання батьками або 
особами, що їх замінюють, 
обов'язків щодо виховання 
дітей

Гендерна дискримінація!

До відповідальності, як 
правило, притягують

лише маму,

а тата – ні  ???!!!

У таких справах моніторинг

статі осіб порушників

обов'язковий

Батьків у дитини 

двоє =

тато+мама



Цивільні справи

Моніторинг проводиться за:

• - ознакою статі позивача
(НЕГАТИВ! Відсутня фіксація по 

категоріях позовів)

• - ознакою статі 
усиновленої дитини у 
справах про усиновлення

Категорії:

-розірвання шлюбу

-стягнення аліментів

-повернення, визначення
місця проживання дітей

-усиновлення

-заборонні приписи

-стягнення витрат на 
догляд за спадкодавцем

-захист честі і гідності і 
ділової репутації

-трудові спори

-……….



Адміністративні справи

Моніторинг проводиться за:

• - ознакою статі позивача
(НЕГАТИВ! Відсутня фіксація по 

категоріях позовів)

Можливі додаткові маркери:

- стать та вік позивача в категорії щодо
пенсійних чи соціальних виплат

Категорії:

-щодо порушення квот 
кожної статі у списках 
кандидатів

- позови 
військовослужбовців
щодо права на декретну
відпустку

- щодо пенсійних чи
інших соціальних виплат

-……..
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6. Звернутися до міжнародних донорів та 
проектів (Агентство США з міжнародного
розвитку, ООН, Ради Європи тощо) з питань
сприяння у включенні ґендерного
компоненту до збору судової статистики.

Цей пункт рішення Ради суддів України
залишається актуальним!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Плахтій Інна 
суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області,
членкиня Ради Суддів України

plakhtiyinna@ukr.net


