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ЗВІТ 

голови Донецького апеляційного адміністративного суду 

за період з квітня 2017 по жовтень 2017 року 

 

10 квітня 2017 року таємним голосуванням суддів Донецького 

апеляційного адміністративного суду було обрано мене на адміністративну 

посаду голови суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» строком на три роки. 

Кожного дня нагальним є питання забезпечення суддів і працівників 

апарату належними та відповідними умовами праці та здійснення правосуддя, а 

також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями 

та інших відвідувачів суду вільним, безперешкодним доступом до правосуддя, 

залів судових засідань та приміщення суду. 

З метою забезпечення належної безпеки в приміщені суду встановлені 

охоронна та пожежна сигналізація, відповідальна особа суду проводить 

відповідний інструктаж кожного півріччя щодо правил поведінки працівників 

на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 

На сьогоднішній день всі працівники суду забезпечені належними 

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

канцелярськими товарами, папером та іншими необхідними для роботи 

засобами. 

У зазначеному періоді завершено ремонт фасаду будівлі, на 

центральному вході встановлено вуличний годинник-термометр. 



На сьогоднішній день умови праці суддів та працівників апарату суду 

постійно вдосконалюються. Заробітна плата виплачується своєчасно у 

визначений Законом термін, заборгованість по заробітній платі відсутня. 

Фінансування суду здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України. Згідно із розподілом видатків Державного бюджету України з квітня 

по жовтень 2017 року Донецькому апеляційному адміністративному суду на 

здійснення правосуддя виділено 13 553,7 тис. грн., які були використані за 

призначеннями. 

За визначений період роботи у системі PROZORO проведено 11  

закупівель, за результатами яких укладені відповідні договори на придбання 

канцелярських товарів, шредерів, джерел безперебійного живлення, паперу, 

комп’ютерних запам’ятовувальних пристроїв, комп’ютерного обладнання, 

крісел  та  послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів, ремонту і 

технічного обслуговування центрального опалення на загальну вартість 303 039 

тис. грн. 

Так протягом зазначеного періоду було придбано, зокрема: 

- канцелярське приладдя на суму 77 078 грн.; 

- господарських товарів на суму 80 803 грн.; 

- 4 знищувача документів на загальну суму 20 038 грн.; 

- 1 напільну шафу на суму 16 402 грн.; 

- 7 джерел безперебійного живлення на суму 49 014 грн.; 

- 18 одиниць мережевого та комунікаційного обладнання на суму 38 637 

грн.; 

- 78 одиниць серверного та комп’ютерного обладнання на суму 33 992 

грн.; 

- лінолеум на суму 19 300 грн.; 

- марки та блоки поштові на суму 138 000 грн.; 

- брошурувально-палітурного верстату на суму 5605 грн.;  

- накопичувальні баки для води  на суму 7600 грн.; 

- кондиціонер на суму 15 000 грн.; 

- періодичні видання на суму 11 450 грн.; 

- будівельні товари на суму 5 564 грн.; 

- 54 одиниць меблів (столи, полиці, ДСП, крісла ) на суму 39 124 грн.; 

- запчастини для автомобілів на суму 7 751 грн. 

 

Також протягом зазначеного періоду були укладенні договори на надання 

послуг з: 

- капітального ремонту фасаду будівлі суду на суму 1’ 419 180 грн. 40 

коп.; 



- поточного ремонту інженерних мереж системи централізованого 

опалення на суму 34 651 грн.; 

- поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 

69 218 грн.; 

- з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установ на 

суму 7 800 грн.; 

- придбання пакетів антивірусного програмного забезпечення на суму 

15 000 грн. 

Основною функцією Донецького апеляційного адміністративного суду є 

здійснення правосуддя, так в період з квітня 2017 року по жовтень 2017 року на 

адресу суду надійшло 3395 адміністративних справ, на розгляді перебувало 

4145 справ, забезпечено розгляд 3512 справи, з яких 4 справи пов`язані із 

виборчим процесом, забезпечено повернення 394 справ, та відмовлено у 

відкритті апеляційного провадження по 217 справам. 

По всім зазначеним справам 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 13599 судових рішеннь.   

Також, забезпечено своєчасне та у повному обсязі внесення відмітки про 

набрання судовим рішенням законної сили. 

Поряд із відправленням правосуддя систематично проводиться робота, 

спрямована на аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової 

практики. Таке узагальнення є комплексним дослідженням різноманітних 

сторін діяльності суду. Результати узагальнення судової практики спрямовані 

на розробку пропозицій щодо вдосконалення роботи з розгляду судових справ, 

правозастосовної діяльності суддів суду й організації роботи суду. 

З метою забезпечення покращення діяльності суду здійснюються аналізи 

та узагальнення стану здійснення правосуддя адміністративними судами 

Донецького апеляційного адміністративного округу, за зазначений період 

виконано 5 аналізів.  

Так, 18 серпня 2017 року відбулась нарада суддів Донецького 

апеляційного адміністративного округу, в якій прийняли участь як судді 

нашого суду, так і судді Донецького та Луганського окружного 

адміністративного округу, на спільній нараді обговорено аналіз стану 

здійснення правосуддя адміністративними судами Донецького апеляційного 

адміністративного округу за І півріччя 2017 року. Були обговоренні проблемні 

питання, надіслані Донецьким та Луганським окружними адміністративними 

судами. 

На виконання розпорядження голови Донецького апеляційного 

адміністративного суду щоквартально на електронну адресу суду, судами 



Донецького апеляційного адміністративного округу надсилається інформаційна 

довідка щодо дотримання суддями строків розгляду адміністративних справ, з 

метою підготовки узагальнення та обговорення його на нараді суддів. Протягом 

зазначеного періоду надійшло 100 таких довідок, які відпрацьовані та 

обговорені на нараді суддів. 

Узагальнення з викладених питань після обговорення на нараді суддів 

апеляційного суду, надсилається до судів першої інстанції для обговорення на 

зборах (нарадах) суддів цих судів та прийняття відповідних заходів щодо 

недопущення порушення строків розгляду адміністративних справ у 

подальшому. 

Одним із напрямів роботи апеляційного адміністративного суду є надання 

місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства. Реалізація 

цих повноважень зумовлена декількома чинниками. По-перше, апеляційний суд 

переглядає рішення місцевих судів в апеляційному порядку, а відтак виявляє 

судові помилки. По-друге, до складу апеляційного суду входять більш 

досвідчені й компетентні судді, що дозволяє їм давати роз’яснення чинного 

законодавства та порядку його застосування.  

Протягом зазначеного періоду в Донецькому апеляційному 

адміністративному суді проведено 2 зборів суддів, на яких прийнято 3 рішення 

зборів суддів, обговорювались питання функціонування автоматизованої 

системи документообігу суду та заслухано звіт керівника апарату суду по 

виконану роботу суду за ІІ півріччя 2017 року. 

На виконання Положення про автоматизовану систему документообігу 

суду та Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у 

Донецькому апеляційному адміністративному суді, видано та виконано 619 

розпоряджень керівника апарату суду щодо зміни складу колегії суддів та 

повторного автоматизованого розподілу адміністративної справи. 

За звітний період забезпечено проведення 17 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.  

Систематично до відома суддів доводився зміст інформаційних листів, 

роз’яснень та змін у чинному законодавстві України через локальну мережу 

суду та шляхом кодифікації. 

За період з квітня по жовтень 2017 року на адресу суду надійшло та 

виконано 88 контрольних завдань, з яких 63 – постійні (або з терміном 

виконання протягом року) та 25 тимчасових (одноразових). 

Найчастіше листи з контрольними завданнями надходили із: 

Вищого адміністративного суду України; 



Державної судової адміністрації України; 

Національної школи суддів; 

Ради суддів України; 

Найбільше листів, які надходять до суду із позначкою «Контроль», 

відносяться до компетенції відділу з управління персоналом та відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності. 

З постійних контрольних завдань можна виділити наступні: 

- надання інформації щодо штатної та фактичної чисельності суддів та 

працівників апарату суду; 

- звіт про кількісний склад державних службовців; 

- різноманітні запити щодо суддів; 

- середньооблікова чисельність суддів та працівників апарату суду; 

- звіти по заробітній платі; 

- потреба у додаткових коштах для суддів, які пройшли кваліфікаційне 

оцінювання; 

- інформація про відкриття асигнувань на наступний місяць; 

- складання та подання фінансової та бюджетної звітності; 

- інформація щодо забезпечення незалежності та безпеки суддів; 

- інформація щодо розгляду справ; 

- щомісячне навантаження на суддів Донецького апеляційного 

адміністративного округу; 

- використання систем відеоконференцзв`язку у кожному місяці тощо. 

 

Протягом квітня 2017 року по жовтень 2017 року на адресу суду 

надійшло 12 звернень громадян та більше 500 запитів фізичних та юридичних 

осіб, на які надані відповіді у визначений строк Законом України «Про 

звернення громадян». 

 Також до суду надійшло 20 запитів на отримання публічної інформації 

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

протягом 5-ти днів надані вичерпні відповіді. 

У звітному періоді прийнято 8 розпоряджень та видано 81 наказ стосовно 

забезпечення діяльності суду. 

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. 

Постійно з урахуванням пропозицій начальників відділів готуються та 

скеровуються матеріали щодо заохочення працівників апарату суду до 



професійних та державних свят. Працівники апарату суду отримали Подяки і 

Грамоти Державної судової адміністрації України та Вищого адміністративного 

суду України, Почесні Грамоти Донецького апеляційного адміністративного 

суду. 

На виконання рішення Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 28, 

в приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду з липня по 

серпень 2017 року проводилось анонімне опитування громадян-відвідувачів за 

модулем Системи оцінювання роботи суду, яким запропоновано відповісти на 

запитання анкети щодо роботи суду в цілому. Метою проведення опитування є 

виявлення недоліків в роботі для подальшого їх усунення. Підводячи підсумки 

за вказаний період, переважна більшість опитуваних задоволені якістю роботи 

суду. 

29 вересня 2017 року у місті Києві відбулася конференція «День права 

знати: Забезпечення доступу до публічної інформації» де Громадська 

організація «Платформа прав людини» протягом червня-серпня 2017 року 

здійснила моніторинг, під час якого проаналізовано стан оприлюднення 

публічної інформації на сайтах Конституційного Суду України, Верховного 

Суду України та 42 апеляційних судів України. Це дослідження вперше 

проведено на підставі Методології оцінки рівня забезпечення доступу до 

публічної інформації. Зазначене дослідження здійснено в межах Платформи 

«Омбудсмен+» за підтримки Проекту Ради Європи «Зміцнення свободи медіа 

та створення системи Суспільного мовлення в Україні» та сприяння офісу 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Лідером рейтингу став веб-сайт Апеляційного суду міста Києва, друге 

місце посів сайт Одеського апеляційного господарського суду, третє місце 

розділили Вінницький та Донецький апеляційні адміністративні суди, що є 

хорошим показником наповненості та відкритості офіційного веб-сайту нашого 

суду, враховуючи події теперішнього часу. 

З метою реалізації подальшого впровадження інформаційних технологій 

Донецький апеляційний адміністративний суд впродовж зазначеного періоду 

здійснював заходи, спрямовані на покращення роботи суду. Систематично 

вдосконалюється робота по забезпеченню функціонування автоматизованої 

системи документообігу суду. Постійно надсилаються пропозиції та запити 

щодо вдосконалення автоматизованої системи документообігу суду. 

Протягом зазначеного періоду надіслано 11 запитів до Державного 

підприємства «Інформаційні судові системи» щодо некоректної роботи КП 

«Діловодство спеціалізованого суду» або помилок, що  виникають під час 

реєстрації або розподілу судових справ, з метою надання консультацій, 

роз’яснень або виправлення помилок у наступних версіях програми. 



Зазначені запити знаходяться на контролі у голови суду та керівника 

апарату суду, на усі запити надіслані відповіді та на більшість запитів було 

здійснено виправлення помилок у наступних версіях програми. 

Організовано створення та зберігання архівних копій баз даних 

спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується у суді. 

Систематично проводиться адміністрування системи відео спостереження 

та телефонії, бронювання та технічна підтримка запланованих в режимі відео 

конференцій заходів.  

Протягом звітного періоду розглянуто 163 адміністративні справи в 

режимі відеоконференцзв`язку. 

Постійно видаються накази щодо перебування суддів у щорічних 

основних відпустках та додаткових відпустках, відрядження. 

У квітні 2017 року прийнято участь у підготовці голів та заступників 

голів апеляційних судів областей та міста Києва, апеляційних адміністративних 

судів та апеляційних господарських судів в національній школі суддів України.   

У червні 2017 року прийняла участь у V Міжнародному судово-

правовому форумі, який проводився газетою «Юридическая практика»; участь 

у круглому столі «Конфлікт на Донбасі як загроза, правові наслідки як виклики. 

Шляхи вирішення», який проводився ВГО «Асоціація адміністративних судів». 

Разом із керівником апарату суду у жовтні 2017 року взяли участь у 

круглому столі «Оптимізація системи судоустрою України: проблеми та 

перспективи» за участю представників Ради з питань судової реформи та 

Адміністрації Президента України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів 

України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової 

адміністрації України, за участю міжнародних експертів, представників 

міжнародних донорських організацій та проектів технічної допомоги, які 

працюють у сфері зміцнення верховенства права. 

Суддя Донецького апеляційного адміністративного суду Гайдар А.В. 

разом із керівником апарату суду Глібочану Н.І. у квітні 2017 року взяли участь 

у семінарі з прозорого та ефективного судового управління, який відбувся за 

підтримки Програми розвитку комерційного права (CLDR) Міністерства 

торгівлі США у співпраці з Вищим адміністративним судом України, Вищим 

господарським судом України та Вищою Радою правосуддя. 

Суддя Донецького апеляційного адміністративного суду Арабей Т.Г. 

взяла участь у семінарі на тему: «Аналіз актуальної судової практики з питань 

трансфертного ціноутворення», який проводився Національною школою суддів 

України спільно з громадською організацією «Всеукраїнська асоціація 

адміністративних судів», Вищим адміністративним судом України, Асоціацією 

податкових радників, Асоціацією адвокатів України. 



Керівник апарату суду Глібочану Н.І. взяла участь у міжнародній 

конференції з судового адміністрування у місті Арлінгтон, США «Досконалість 

у всесвітньому масштабі», який було організовано Національною асоціацією 

судового менеджменту США (NACM) та Міжнародною асоціацією судового 

адміністрування (IACA), та у вересні місяці у місті Києві зустрілась з 

українською делегацією, яка брала участь у конференції з судового 

адміністрування.    

Підводячи підсумки слід зазначити, що навантаження на суддів та 

структурні підрозділи протягом зазначеного періоду збільшилось за рахунок 

ряду об’єктивних та суб’єктивних причин, та у зв’язку із збільшенням 

контрольних завдань з боку Державної судової адміністрації України, 

збільшенням публічних запитів громадян. 

Але, хочеться зауважити, що реалізація принципу верховенства права є 

можливою лише за умовою забезпечення можливості доступу особи до 

незалежного, неупередженого суду, провадження в якому відповідає вимогам 

справедливого судового розгляду. 

 

Голова суду         Р.Ф. Ханова 
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