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ЗВІТ 

про виконання Плану роботи Донецького апеляційного 

адміністративного суду за І півріччя 2017 року 

У звітному періоді робота Донецького апеляційного адміністративного 

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

півріччя 2017 року, затвердженого наказом голови суду від 26 грудня 2016 

року № 115/ОД. 

Протягом І півріччя 2017 року на адресу суду надійшло 3053 

адміністративних справ, на розгляді перебувало 3421 справ, забезпечено 

розгляд 2850 справ, з яких 4 справи пов`язані із виборчим 

процесом,  відмовлено у відкритті апеляційного провадження по 294 

справам, забезпечено повернення 455 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 11 541 судових 

рішення.  

Також помічниками суддів забезпечено своєчасне та у повному обсязі 

внесення відмітки про набрання судовими рішеннями законної сили. 

За І півріччя 2017 року до Державного бюджету України надійшло 

9 502 833 тис. грн. судового збору за апеляційними скаргами до Донецького 

апеляційного адміністративного суду, що складає 38,65 відсотків від 

доведеного відповідно до Плану надходжень судового збору за звітній 

період. 

Забезпечено проведення зборів суддів Донецького апеляційного 

адміністративного суду, на яких шляхом таємного голосування 10 квітня 

2017 року обрано голову суду Ханову Раїсу Федорівну та заступника голови 

Донецького апеляційного адміністративного суду Геращенко І.В. 

За звітний період забезпечено проведення 13 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 2017 року на нарадах суддів 

обговорено та проаналізовано 88 рішень Верховного Суду України, 72 

рішення Вищого адміністративного суду України. 



Проведено 14 нарад з працівниками апарату суду з організаційних 

питань, які стосуються діяльності апарату суду. 

На нарадах суддів та працівників апарату суду обговорені результати 

узагальнень, аналізи, аналітично – статистичні довідки, огляди даних про 

стан здійснення судочинства. 

За звітний період здійснено 12 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. 

Звітність про стан здійснення правосуддя в суді за І півріччя 2017 року 

оприлюднено на офіційному веб-сайті суду порталу «Судова влада України». 

З метою забезпечення подальшого покращення діяльності суду, 

проаналізовано стан здійснення правосуддя адміністративними судами 

Донецького апеляційного адміністративного округу за 2016 рік. Результати 

аналізу обговорено на нараді суддів Донецького апеляційного 

адміністративного округу 27 лютого 2017 року за участю суддів Донецького 

та Луганського окружних адміністративних судів та скеровано до судів 

округу. 

Проаналізовано стан дотримання працівниками апарату суду трудової 

та виконавчої  дисципліни  за 2016 рік, результати обговорені на нараді 

суддів 20 березня 2017 року. 

Протягом І півріччя 2017 року надійшло 11 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. 

У звітному періоді головою суду прийнято 3 розпорядження та видано 

45 наказів стосовно забезпечення діяльності суду. Керівником апарату суду 

прийнято 667 розпоряджень, видано 94 наказів щодо забезпечення діяльності 

апарату суду. 

Протягом першого півріччя виконано 88 контрольних завдань, з яких 

49 одноразових та 39 постійних. 

На період виборчого процесу, пов’язаному із призначенням на підставі 

постанов Центральної виборчої комісії від 14 лютого 2017 року № 18 «Про 

перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад і відповідальних сільських, селищних, міських голів 

30 квітня 2017 року» перших місцевих виборів селищного голови у Троїцьку 

селищну раду Троїцького району Луганської області, від 24 січня 2017 

року     № 6 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад і відповідальних сільських, селищних, 

міських голів    30 квітня 2017 року» перших місцевих виборів міського 



голови у Сіверську міську раду Бахмутського району Донецької області, та 

на підставі постанов Верховної Ради України від 14 березня 2017 року № 

1947-VIII «Про призначення позачергових виборів Старобільського міського 

голови Старобільського району Луганської області» та № 1933-VIII «Про 

призначення позачергових виборів Шпотинського сільського голови 

Старобільського району Луганської області» позачергових виборів 

Старобільського міського голови та Шпотинського сільського голови 

Старобільського району Луганської області   апаратом суду  забезпечено 

чергування на період з 01 січня 2017 року по 25 червня 2017 року. 

У звітному періоді звільнено із займаних посад 2 державних 

службовця, прийнято на вакантні посади 1 особу. 

Своєчасно складається кадрова та фінансова звітність. 

З урахуванням пропозицій начальників структурних підрозділів суду за 

І півріччя 2017 року підготовлені матеріали щодо заохочення працівників 

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

Упродовж зазначеного періоду заохочено 10 працівників апарату суду. 

На сьогоднішній день всі судді та працівники апарату суду забезпечені 

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

кондиціонерами,  меблями, канцелярськими товарами, папером та іншими 

необхідними для роботи засобами. Здійснено та підтримується у належному 

стані благоустрій прилеглої території та приміщень суду робітниками відділу 

матеріально-технічного та господарського забезпечення, на даний час 

здійснюється капітальний ремонт фасаду будівлі. 

Укладені договори щодо супроводження, налагодження, 

адміністрування, технічної підтримки та обслуговування відповідних 

програм, що використовуються у роботі установи,  також укладені договори 

на придбання канцелярських виробів, автозапчастин, господарських товарів, 

паперу, засобів інформаційного забезпечення. 

Забезпечено використання коштів загального та спеціального фондів із 

затвердженими призначеннями. Придбано 5 багато - функціональних 

пристрої на суму 16700 тис. грн., 13 сканерів на суму 45910 тис. грн., 8 точок 

доступу Wi-Fi на суму 21998 тис. грн., 1 багатофункціональний пристрій 

кольоровий на суму 10000 тис. грн., 2 одиниці джерела безперебійного 

живлення на суму 36799 грн., канцелярських товарів на суму 61047,28 тис. 

грн., миючих засобів та інвентарю для прибирання на загальну суму 25221,85 

тис. грн. та інші елементи обладнання. 

Заробітна плата виплачувалась своєчасно у визначений Законом термін 

та навіть раніше, заборгованість по заробітній платі відсутня. Розмір 

середньої заробітної плати по працівникам апарату суду у першому півріччі 

2017 року склав 6794 тис. грн., у тому числі по начальникам відділів – 13600 

тис. грн., заступникам начальників відділу 11756 тис. грн., помічникам – 



10397 тис. грн., головним спеціалістам – 9813 тис. грн., секретарям судового 

засідання – 8429 тис. грн., робітникам – 4937 тис. грн. Матеріальна допомога 

виплачена 13 суддям у розмірі 228 800 тис. грн., та 23 працівникам апарату 

суду у розмірі 247 380 тис. грн. 

Керівником апарату суду Глібочану Наталією Іванівною та 

начальником відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку 

та звітності Котовою І.А. у червні місяці затверджені зміни до штатного 

розпису, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 

року № 358, якими збільшено оклади начальникам відділів, заступникам 

начальників та помічникам суддів. 

Протягом звітного періоду за окремим планом проведено 6 

семінарських занять з працівниками апарату суду, на яких вивчено порядок 

заповнення електронної декларації та відповідальність за її несвоєчасне 

заповнення, загальні правила етичної поведінки державних службовців, 

загальні положення Закону України «Про державну службу», відділом 

інформаційних технологій проведено семінар на тему призначення 

інформаційних технологій в суді. 

Постійно надсилаються пропозиції та запити щодо вдосконалення 

автоматизованої системи документообігу суду. Так, протягом звітного 

періоду направлено 5 запитів, на які отримана відповідь. 

Проводилось бронювання та технічна підтримка запланованих в 

режимі відео конференцій заходів, протягом зазначеного періоду розглянуто 

187 адміністративних справ в режимі відеоконференцзв`язку. 

У І півріччі 2017 року розпочали впроваджувати проект «Електронний 

суд», що передбачає обмін, формування та зберігання електронних 

документів (справ) між учасниками судового процесу та судами. Працівники 

відділу діловодства та обліку звернень громадян кожну адміністративну 

справу сканують, та зберігають для подальшого можливого ознайомлення 

сторін із адміністративною справою. До Державної судової адміністрації 

направлено листа щодо включення суду до пілотного проекту «Електронний 

суд». 

До відома суддів та працівників апарату суду постійно доводився зміст 

інформаційних листів, роз’яснень Вищого адміністративного суду та змін у 

чинному законодавстві України через локальну мережу суду та шляхом 

кодифікації. 

У звітному періоді підвищення кваліфікації в Національній школі 

суддів пройшли 3 суддів і 16 працівників апарату суду. 

Так, помічники суддів Копиця Станіслав Володимирович, Осипчук 

Дар’я Юріївна та Пожидаєв Дмитро Віталійович прийняли участь у 

підготовці помічників суддів апеляційних адміністративний судів проведеної 

Харківським регіональним відділенням Національної школи суддів України, 



там же прийняли участь секретарі судового засідання Борисов Артем 

Аркадійович та Куленко Олександр Дмитрович у підготовці секретарів 

судового засідання окружних та апеляційних адміністративних судів. 

Також, працівники апарату суду Хачай Вадим Анатолійович та 

Статілко Юлія Сергіївна прийняли участь у тренінгу на тему «Комунікативні 

інструменти в роботі судів: діалог суду та громади». Додатково, головний 

спеціаліст відділу діловодства та обліку звернень громадян Хачай Вадим 

Анатолійович взяв участь у презентації результатів моніторингу веб-сайтів 

судів вищого та апеляційного рівня 2016 року, який організований 

Громадською організацією «Інститут розвитку регіональної преси» за 

фінансового сприяння проекту Ради Європи «Підтримка впровадження 

судової реформи в Україні». 

Керівником апарату суду у березні 2017 року прийнято участь у 

зустрічі з випускниками проекту USAID «Справедливе правосуддя» (наразі 

Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя») в 

партнерстві з Університетом штату Мічіган (США). 

Суддя Донецького апеляційного адміністративного суду Міронова 

Галина Михайлівна була делегатом та прийняла участь у підготовці XIV 

з’їзду суддів України, який відбувся у березні 2017 року. 

Голова суду Ханова Раїса Федорівна у березні 2017 року прийняла 

участь у засідання Пленуму Вищого адміністративного суду. 

Також, голова суду Ханова Раїса Федорівна разом із суддею 

Васильєвою Іриною Анатоліївною неодноразово приймали участь в м. Києві 

у конкурсу до Верховного Суду України. 

Голова суду у червні 2017 року прийняла 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, та додатково взяла участь у V Міжнародному судово-

правовому форумі, який проводиться газетою «Юридическая практика».    

Суддя Донецького апеляційного адміністративного суду Шишов Олег 

Олексійович прийняв участь у семінарі у формі круглого столу на тему 

«Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах» 

спільно з Громадською організацією «Асоціація податкових радників», 

Вищим адміністративним судом України, Всеукраїнською громадською 

організацією «Асоціація адміністративних суддів» та платформою «Taxlink» 

для суддів адміністративних судів. 

Суддя Донецького апеляційного адміністративного суду Гайдар Андрій 

Володимирович разом із керівником апарату суду Глібочану Наталією 

Іванівною у квітні 2017 року прийняли участь в місті Києві у семінарі з 

прозорого та ефективного судового управління, який організований 

Програмою розвитку комерційного права (CLDP)  Міністерством торгівлі 



США у співпраці з Вищим адміністративним судом України, Вищим 

господарським судом України та Вищою радою правосуддя. 

Начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян Гатченко 

Наталія Анатоліївна та головний спеціаліст відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Сидоренко Оксана Андріївна 

прийняли участь у м. Яремче у навчальному курсі по тендерах за участю 

Агентства «Консалт» та E-tender.UA у рамках проекту E-consult. 

У Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів 

України прийняли участь у підготовці головних та провідних спеціалістів 

місцевих та апеляційних судів - головний спеціаліст апарату суду Андрейкіна 

Ольга Олегівна та головні спеціалісти відділу діловодства та обліку звернень 

громадян Теряник Олена Валентинівна та Трофимов Андрій Миколайович. 

У червні місяці поточного року прийняли участь у підготовці 

спеціалістів судової статистики місцевих та апеляційних судів в 

Харківському регіональному відділені Національної школи суддів України 

головний спеціаліст Кот Ірина Михайлівна та Шеремет Тетяна Юріївна. 

Підводячи підсумки слід зазначити, що протягом звітного періоду 

збільшилось надходження судового збору, значно збільшилось навантаження 

на суддів та структурні підрозділи у порівнянні з попереднім періодом, за 

рахунок ряду об’єктивних та суб’єктивних причин, у тому числі таких, 

збільшення надходження справ, прийняття нових законодавчих актів 

України, зокрема Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону 

України «Про Вищу Раду правосуддя», інших нормативних документів 

стосовно статусу суддів та працівників апарату суду, державної служби та 

інших нормативних актів, так і збільшенням контрольних завдань з боку 

Державної судової адміністрації України, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, збільшенням публічних запитів громадян, впровадження 

системи PROZORO та електронного суду. 

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

півріччя 2017 року виконаним у повному обсязі. 

  

Керівник апарату суду                                                      Н.І. Глібочану 


