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ЗВІТ 

про виконання Плану роботи Донецького апеляційного 

адміністративного суду за І півріччя 2018 року 

 

У звітному періоді робота Донецького апеляційного адміністративного 

суду (далі – суд) проводилась у відповідності до Плану роботи суду на                

І півріччя 2018 року, затвердженого наказом голови суду від 29 грудня 2017 

року № 136/ОД. 

Протягом І півріччя 2018 року на адресу суду надійшло 3813  

адміністративні справи; на розгляді перебувало 4345 справ, з яких 8 заяв про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, 1 заява про 

відновлення втраченого судового провадження та 2 позовні заяви,  

забезпечено розгляд 3812 справ. 

По всім зазначеним справам помічниками суддів забезпечено своєчасне 

надіслання до Єдиного Державного реєстру всіх судових рішень, прийнятих 

суддями Донецького апеляційного адміністративного суду. За цей період до 

Єдиного Державного реєстру судових рішень внесені 12 251 судове рішення.   

За даними Державного підприємства «Інформаційні судові системи», 

викладеними у звіті про надсилання до Єдиного державного реєстру судових 

рішень електронних копій судових рішень з датою ухвалення 

(постановлення) за період з 01 січня 2010 року по 30 червня 2018 року 

включно та відомостей щодо дати набрання судовим рішенням законної 

сили, вбачається 100 - відсоткове своєчасне внесення цих відомостей, за що 

велика подяка суддям та помічникам суддів. 

Для забезпечення прозорості і доступності розподіл судових справ 

здійснюється автоматизованою системою документообігу суду, про що 



інформація одразу розміщається на офіційному сайті суду, на якому також 

міститься інформація про час та дату слухання справ, всі накази та 

розпорядчі документи своєчасно вносяться до автоматизованої системи 

документообігу суду. 

Для можливості проведення судових засідань у режимі 

відеоконференції в суді обладнано 4 зали із відповідною технікою. У 

середньому протягом місяця проводиться 30-45 відеоконференцій. 

 З метою запровадження Електронного суду кожного дня працівниками 

суду скануються адміністративні справи та документи, які надходять на 

адресу суду із подальшим їх збереженням в комп’ютерній програмі 

«Діловодство спеціалізованого суду», що дає можливість сторонам – 

учасникам судового процесу знайомитись он-лайн із матеріалами 

адміністративних справ або отримувати скановані копії документів на 

власний носій інформації. 

Слід зазначити, що у кошторисі суду закладені кошти на придбання 

відповідної необхідної техніки для всіх працівників відділу діловодства та 

обліку звернень громадян з метою повної реалізації та запровадження 

проекту «Електронний суд». 

Для забезпечення реалізації прав громадян у період виборчого процесу 

Донецький апеляційний адміністративний суд працює цілодобово, 

керівництво виносить розпорядження, яким затверджує відповідний графік 

чергування працівників суду. 

За І півріччя 2018 року до Державного бюджету України надійшло 

12 063 197 грн. судового збору за апеляційними скаргами до Донецького 

апеляційного адміністративного суду, що складає 85 % відсотків від 

доведеного Плану надходжень судового збору. Проте, як за аналогічний 

період судового збору сплачено 13 146 314 грн., що складає 112,2% від 

доведеного Плану надходжень судового збору.  

Протягом зазначеного періоду в Донецькому апеляційному 

адміністративному суді проведено 8 зборів суддів, на яких прийнято 22 



рішення зборів суддів, на яких обговорювались питання функціонування 

автоматизованої системи документообігу суду, та заслухано звіт керівника 

апарату суду за друге півріччя 2017 року. 

За звітний період забезпечено проведення 10 нарад з суддями, на яких 

серед інших питань обговорені питання дотримання строків розгляду 

адміністративних справ суддями Донецького апеляційного адміністративного 

округу, узагальнення судової практики на виконання доручень Вищого 

адміністративного суду України та інші організаційні питання, які 

стосуються діяльності суду. За І півріччя 2018 року на нарадах суддів 

обговорено та проаналізовано 3351 рішення Верховного Суду. 

За звітний період здійснено 9 узагальнень судової практики, 

щотижнево надавалися аналітично-статистичні довідки, огляди даних про 

стан здійснення судочинства, що в свою чергу обговорено на нарадах суддів 

та  працівників апарату суду. 

Проведено 26 нарад з начальниками структурних підрозділів за участю 

голови суду та заступника голови суду з організаційних питань, які 

стосуються діяльності апарату суду.  

Проаналізовано стан дотримання працівниками апарату трудової та 

виконавчої  дисципліни за 2017 рік, результати обговорені на нараді суддів 

19 березня 2018 року. 

Протягом І півріччя надійшло 16 звернень громадян, на які надані 

відповіді у визначений Законом України «Про звернення громадян» строк. 

Також, до суду надійшло 28 запитів на отримання публічної інформації 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на які 

протягом 5-ти днів надані вичерпні відповіді. На адресу суду надійшло 39 

запитів від фізичних осіб та 54 запити від юридичних осіб. Більше 200 

документів направлені для долучення до судів першої інстанції.      

У звітному періоді головою суду прийнято 1 розпорядження та видано 

57 наказів стосовно забезпечення діяльності суду. Керівником апарату суду 



прийнято 672 розпорядження, видано 87 наказів щодо забезпечення 

діяльності апарату суду. 

Протягом першого півріччя виконано 134 контрольних завдань, з яких 

96 одноразових та 38 постійних. 

У звітному періоді звільнено із займаних посад 3 державних 

службовців, прийнято на вакантні посади 4 особи. 

Своєчасно складається кадрова та фінансова звітність. 

З урахуванням пропозицій начальників структурних підрозділів суду за     

І півріччя 2018 року підготовлені матеріали щодо заохочення працівників 

апарату суду до особистих ювілейних дат, професійних та державних свят. 

Упродовж зазначеного періоду заохочено 8 працівників апарату суду. 

На сьогоднішній день всі судді та працівники апарату суду забезпечені 

належними умовами праці, у тому числі комп’ютерною технікою, 

канцелярськими товарами, папером та іншими необхідними для роботи 

засобами. Кожного дня підтримується у належному стані благоустрій 

прилеглої території та приміщень суду робітниками відділу матеріально-

технічного та господарського забезпечення. 

Матеріали про проведення запланованих заходів – результати 

узагальнень, аналізи, аналітично-статистичні довідки, огляди даних про стан 

здійснення судочинства, які обговорені на нарадах суддів, накази та 

розпорядження з основної діяльності суду, переписка з іншими державними 

установами зберігаються у відповідних справах згідно з номенклатурою 

справ та зберігаються в архіві суду. 

Протягом звітного періоду за окремим планом проведено 6 

семінарських занять з працівниками апарату суду, на яких ознайомлено із 

порядком надання щорічної основної оплачуваної та додаткової відпустки, 

також помічники суддів обговорили спірні моменти Кодексу 

адміністративного судочинства України та особливості Закону України «Про 

охорону праці»; відділом інформаційних технологій проведено семінар на 

тему застосування інформаційних технологій в суді, організація роботи з 



системою відеоконференцзв’язку, висвітлена тема щодо вимог офіційно 

ділового стилю у діловому мовленні; обговорено дії працівників суду, у разі 

виникнення надзвичайної ситуації в суді, на зазначену тему проведено 

практичне завдання. 

Постійно надсилаються пропозиції та запити щодо вдосконалення 

автоматизованої системи документообігу суду. Так, протягом звітного 

періоду направлено більше 20 запитів, на які отримана відповідь. 

Проводилось бронювання та технічна підтримка запланованих в 

режимі відеоконференцій заходів, протягом зазначеного періоду забезпечено 

розгляд 139 адміністративних справ в режимі відеоконференцзв`язку. 

Слід звернути увагу, що працівниками апарату суду було вивчено 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 (зі змінами), 

викладеного у редакції рішення РСУ від 02 березня 2018 року № 17 за 

погодженням із Державною судовою адміністрацією України. Також, 

працівники мали змогу ознайомитися із затвердженою наказом ДСАУ від 13 

квітня 2018 року № 168 Концепцією Єдиної судової інформаційної-

телекомунікаційної системи (ЄСІТС), яка передбачає автоматизацію ділових 

процесів, включаючи загальний та процесуальний документообіг, розгляду 

судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання 

інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують 

фінансові, майнові, організаційні, кадрові та інформаційно-телекомунікаційні 

потреби органів судової влади. 

На сьогодні розроблений та готовий до тестової експлуатації модуль 

«Електронний суд», тестування якого з 4 червня 2018 року розпочалося у 18 

пілотних судах України відповідно до наказу Голови Державної судової 

адміністрації України. До переліку пілотних судів включено і Донецький 

апеляційний адміністративний суд разом із такими судами, як Київський 

апеляційний адміністративний суд, Апеляційний суд Одеської області, 

Київський районний суд міста Одеси, Одеський апеляційний господарський 



суд, господарський суд Одеської області, Вінницький апеляційний 

адміністративний суд, Вінницький окружний адміністративний суд, 

Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, 

Печерський, Подільський,  Святошинський, Солом’янський, Шевченківський 

районні суди міста Києва. 

До відома суддів та працівників апарату суду постійно доводився зміст 

інформаційних листів та роз’яснень щодо змін у чинному законодавстві 

України через локальну мережу суду та шляхом кодифікації. 

У травні 2018 року Донецький апеляційний адміністративний суд 

відвідала делегація Ради суддів України на чолі із головою Ради суддів 

Олегом Ткачуком; в подальшому на виїзному засіданні Ради суддів України в 

місті Сєвєродонецьку за результатами винесено рішення від 18 травня 2018 

року № 19, що організація роботи суду відповідає встановленим вимогам і 

здатна забезпечити належне здійснення правосуддя. 

Не можливо не зазначити, що приділено багато уваги покращенню 

доступу до правосуддя маломобільним групам населення в Донецькому 

апеляційному адміністративному суді. Центральний вхід суду обладнано 

мобільним пандусом, в приміщення суду на першому поверсі розміщені 

таблички Брайля, кімната гігієни облаштована всім необхідним для 

відвідувачів з обмеженими можливостям. 

Представниками громадської організації «Агенція демократичного 

розвитку Донбасу» в рамках проекту «Сприяння захисту прав та полегшення 

доступу до правосуддя людей з інвалідністю в Донецькій області» за 

підтримки наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

в рамках програми «Нове правосуддя» в приміщенні Донецького 

апеляційного адміністративного суду провели навчання в рамках тренінгу 

«Вдосконалення комунікаційних навичок у роботі з людьми з інвалідністю». 

Участь в навчанні прийняли усі судді та працівники апарату Донецького 

апеляційного адміністративного суду, за результатами якого працівники суду 



отримали відповідні сертифікати та необхідні знання для спілкування з 

маломобільними групами населення. 

 У лютому місяці голова суду Геращенко Ігор Володимирович прийняв 

участь у проведенні круглого столу на тему «Застосування законодавства про 

доступ до публічної інформації судами», який був організований 

Уповноваженим ВРУ з прав людини спільно с Офісом Ради Європи в Україні 

та ГО «Платформа прав людини». 

 Голова суду неодноразово приймав участь у засіданні Консультативної 

ради голів судів у місті Києві. Прийняв участь у конференції на тему «Судова 

реформа в Україні: досягнення та подальші кроки», яка була проведена 

Верховним Судом спільно із Радою з питань судової реформи та проектом 

Ради Європи «Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з 

прав людини». 

У червні місяці прийняв участь у підготовці голів та заступників голів 

апеляційних судів та апеляційних господарських судів в Національній школі 

суддів України в місті Києві. 

У червні голова суду Геращенко Ігор Володимирович спільно із 

керівником апарату суду Глібочану Наталією Іванівною взяли участь у 

проведенні спільного тренінгу для голів судів та керівників апаратів судів з 

питань формування в суді ефективної команди управління, який проводився 

Програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

реформування сектору юстиції «Нове правосуддя». 

З 03 березня по 08 березня 2018 року суддя Донецького апеляційного 

адміністративного суду Арабей Тетяна Георгіївна взяла участь як делегат від 

Донецького апеляційного адміністративного суду у XV черговому з’їзді 

суддів України спільно із головою суду, який приймав участь у роботі з’їзду 

суддів України. 

Також, у червні судді Міронова Галина Михайлівна та Арабей Тетяна 

Георгіївна у місті Києві прийняли участь у засіданні круглого столу на тему 



«Право на пенсію в умовах конфлікту», який проводився Датською радою у 

справах біженців в Україні. 

У березні судді Донецького апеляційного адміністративного суду 

Сіваченко Ігор Вікторович, Компанієць Ірина Дмитрівна та Шишов Олег 

Олексійович взяли участь у підготовці суддів в Національній школі суддів 

України. 

У квітні 2018 року судді Казначеєв Едуард Геннадійович, Сіваченко 

Ігор Вікторович та Шишов Олег Олексійович взяли участь в Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми судового права», яка 

проходила в місті Харкові в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

У визначений термін судді Донецького апеляційного адміністративного 

суду взяли участь у кваліфікаційному оцінюванні судді на відповідність 

займаній посаді, яке проходило у місті Києві. 

Начальник відділу матеріально-технічного та господарського 

забезпечення Зубань Юрій Валерійович взяв участь у тематичному 

короткостроковому семінарі державних службовців «Управління 

державними програмами. Моніторинг та оцінювання», а заступник 

начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян Склярова О.С. 

участь в семінарі на тему «Діловодство в органах публічного управління», які 

проведені Національною академією державного управління при 

Президентові України в місті Києві. 

Помічник голови суду Головіна Анжеліка Сергіївна та помічники 

суддів Вертела Микола Володимирович, Крамська Сніжана Олександрівна і 

Чорна Олена Іванівна пройшли підготовку в Харківському регіональному 

відділенні Національній школі суддів України для помічників суддів і 

консультантів окружних та апеляційних судів. 

Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Іванов Євген 

Миколайович пройшов навчання в місті Києві, яке проведено Національною 



академією державного управління при Президентові України у квітні 2018 

року. 

В травні у місті Чернігові головний спеціаліст відділу з управління 

персоналом Томах Ольга Олександрівна взяла учать у навчально-

методичному зборі за участю працівників, відповідальних за військовий 

облік призовників та військовозобов’язаних, бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час. 

У зв’язку із поданням заяв про відставку, оголошені рішення Вищої 

ради правосуддя від 26 грудня 2017 року № 4271/0/15-17 «Про звільнення 

Чебанова О.О. з посади судді Донецького апеляційного адміністративного 

суду у відставку» та рішення Вищої ради правосуддя від 24 травня 2018 року 

№ 1519/0/15-18 «Про звільнення Василенко Л.А. з посади судді Донецького 

апеляційного адміністративного суду у відставку». 

Підводячи підсумки слід зазначити, що протягом звітного періоду 

зменшилось надходження судового збору, проте як збільшилось 

навантаження на суддів, помічників суддів, секретарів судового засідання та 

структурні підрозділи у порівнянні з попереднім періодом, за рахунок ряду 

об’єктивних та суб’єктивних причин, зокрема внесенням змін до КАСУ, 

Законів України та інших нормативних документів. Збільшенням 

контрольних завдань з боку Державної судової адміністрації України, Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та 

Національної державної служби, збільшенням публічних запитів громадян 

тощо.  

З огляду на викладене вище, пропоную визнати План роботи суду за             

І півріччя 2018 року виконаним. 

 

 

Керівник апарату суду      Н. Глібочану 

 

  


