
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Державної судової  

адміністрації України 

26.04.2019 р. №  426     

 

 

Зміни до форм звітів, затверджених наказами ДСА України 

від 21.12.2012 № 172 та  від 09.03.2017 № 311 

 

1. У звіті за формою № 10 "Звіт про справляння, звільнення від сплати 

та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах": 

 

1) розділ 1 доповнити новим рядком 15:  

15 
заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві 

виїзду за межі України 

у зв’язку з цим  рядки 15-50 вважати відповідно рядками 16-51; 

у рядку 23 цифри "23-32" замінити цифрами "24-33"; 

у рядку 34 цифри "34, 41-43" замінити цифрами "35, 42-44"; 

у рядку 45 цифри "45-48" замінити цифрами "46-49"; 

у рядку 51 цифри "1, 22, 33, 44, 49" замінити цифрами "1, 23, 34, 45, 50". 

 

2) у розділі 2: 

рядки 9 та 14 викласти у новій редакції:  

9 

особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів 

(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у 

встановленому порядку особи 

14 
учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, 

Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав 

 

доповнити новим рядком 22:  

22 

позивачі - за подання позовів щодо оскарження рішень Національної 

комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі 

Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917 - 1991 років 

 

2. У звіті за формою № 1-мгс "Звіт місцевих господарських судів про 

розгляд судових справ": 

 

1) у розділі 1:  

у назві слово "судочинства" замінити словом "правосуддя"; 

доповнити новими рядками: 
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Заяви про відновлення втраченого судового провадження 9 

Заяви про відвід судді 10 

у  зв'язку з цим рядки 9 – 11 вважати відповідно рядками  11 – 13;  

у рядку 13 цифри "9, 10" замінити цифрами "11, 12"; 

 

2) у розділі 3: 

виключити рядки 14 – 16. У  зв'язку з цим рядки 17 – 18 вважати 

відповідно рядками  14 – 15; 

нові рядки 14, 15 викласти в такій редакції: 

визначено наказом ДСА 14 

здійснювали правосуддя у звітному періоді 15 

 

3) у розділі 3.1: 

назву розділу викласти в такій редакції: "3.1. Загальна тривалість 

перебування  справ та матеріалів у суді (з графи 4 розділу 1)"; 

у назві графи "Кількість закінчених провадженням справ" виключити 

слово "справ"; 

 

4) Доповнити новим розділом: 

3.2. Звернення судових рішень до виконання 

Видано судом на виконання документів Кількість 
на суму, 

грн. 

Усього     

з них 
наказів, судових наказів     

ухвал, постанов, рішень     

в дохід 

держави 

про стягнення судового збору     
про накладення штрафу (як засобу 

процесуального примусу) 
  

 

 

3. У звіті за формою № 1-мзс "Звіт місцевих загальних судів про 

розгляд судових справ": 

 

1) у розділі 1:  

у назві слова "судочинства судом першої інстанції" замінити словом 

"правосуддя"; 

доповнити новими рядками 7, 17, 29, 39 

Заяви про відвід судді (слідчого судді) 7, 17, 29, 39 

у  зв'язку з цим рядки 7 – 37 вважати відповідно рядками  8 – 41; 

у рядку 9 цифру "7" замінити на цифру "8"; 
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у рядку 41 цифри "9, 17, 32, 36" замінити цифрами "10, 19, 35, 40". 

 

2) у розділі 3: 

виключити рядки 46 – 48. У  зв'язку з цим рядки 49 – 50 вважати 

відповідно рядками  46 – 47; 

рядки 46, 47 викласти в такій редакції: 

визначено наказом ДСА 46 

здійснювали правосуддя у звітному періоді 47 

 

3) назву розділу  3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Загальна тривалість 

перебування справ та матеріалів у суді (з графи 4 розділу 1)"; 

 

4) Доповнити новим розділом: 

3.2. Звернення судових рішень до виконання 

Видано судом на виконання документів Кількість 
на суму, 

грн. 

Усього     

з 
н

и
х
 

виконавчих листів, наказів, судових наказів     

ухвал, постанов, рішень     

в дохід 

держави 

про стягнення судового збору     
про накладення штрафу (як засобу 

процесуального примусу) 
  

 

4. У звіті за формою № 1-оас "Звіт окружних адміністративних судів 

про розгляд судових справ": 

 

1) у розділі 1: 

у назві слова "судочинства судом першої інстанції" замінити словом 

"правосуддя"; 

доповнити графою 3 "з них після скасування судового рішення судом 

апеляційної чи касаційної інстанції (з гр.2)"; 

у зв’язку з цим графи 3-6 вважати 4-7; 

доповнити новим рядком: 

Заяви про відвід судді 8 

У  зв'язку з цим рядки 8 – 10 вважати відповідно рядками  9 – 11.  

У рядку 11 цифри "8, 9" замінити цифрами "9, 10"; 

 

2) у розділі 2: 

виключити рядки 13 – 15. У  зв'язку з цим рядки 16 – 17 вважати 

відповідно рядками  13 – 14; 
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рядки 13, 14 викласти в такій редакції: 

визначено наказом ДСА 13 

здійснювали правосуддя у звітному періоді 14 

 

3) Доповнити новим розділом: 

2.1. Звернення судових рішень до виконання 

Видано судом на виконання документів Кількість 
на суму, 

грн. 

Усього     

з 
н

и
х
 

виконавчих листів     

ухвал, рішень     

в дохід 

держави 

про стягнення судового збору     
про накладення штрафу (як засобу 

процесуального примусу) 
  

 

4) у розділі 3.1: 

назву розділу викласти в такій редакції: "3.1. Загальна тривалість 

перебування  справ та матеріалів у суді (з графи 4 розділу 1)"; 

у назві графи "Кількість закінчених провадженням справ" виключити 

слово "справ". 

 

5. У звіті за формою № 2-аас "Звіт апеляційних адміністративних судів 

про розгляд судових справ": 

 

1) у розділі 1  

у назві слова "судочинства судом апеляційної інстанції" замінити 

словом "правосуддя"; 

назви рядків викласти в такій редакції: 

а
д

м
ін

іс
т
р

а
т
и

в
н

е 
су

д
о
ч

и
н

ст
в

о
 Позовні заяви 1 

справи 2 

Апеляційна 

скарга на 

рішення (постанови) 3 

ухвали 4 

Справи про перегляд судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами 
5 

Заяви про відновлення втраченого судового провадження 6 

Справи в порядку виконання судових рішень 7 

Заяви про відвід судді  8 

УСЬОГО  9 

Справи, пов’язані із застосуванням законодавства про 

адміністративні правопорушення (неповага до суду ст. 185-3 

КУпАП) 

10 

УСЬОГО (сума рядків 9, 10) 11 
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2) у розділі 2 рядки 17 – 18 викласти в такій редакції: 

  

визначено наказом ДСА 17 

здійснювали правосуддя у звітному періоді 18 

 

3) у розділі  2.1: 

назву викласти в такій редакції: "2.1. Загальна тривалість перебування 

справ та матеріалів у суді (з графи 3 розділу 1)"; 

у назві графи "Кількість закінчених провадженням справ" виключити 

слово "справ". 

 

6. У звіті за формою № 2-агс "Звіт апеляційних господарських судів 

про розгляд судових справ" розділ 1 викласти у новій редакції: 

 

1) у розділі 1:  

у назві слово "судочинства" замінити словом "правосуддя"; 

назви рядків викласти в такій редакції: 

г
о
сп

о
д

а
р

сь
к

е 
су

д
о
ч

и
н

ст
в

о
 

Заяви про скасування рішення третейського суду 1 

Заяви про видачу наказу на примусове виконання 

рішення третейського суду 
2 

Апеляційна 

скарга на 

рішення 3 

ухвали 4 

постанови, ухвали у справах про банкрутство 5 

Справи про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами 
6 

Заяви про відновлення втраченого судового 

провадження 
7 

Справи в порядку виконання судових рішень 8 

Заяви про відвід судді 9 

УСЬОГО  10 

Справи, пов’язані із застосуванням законодавства про 

адміністративні правопорушення (неповага до суду ст. 185-3 

КУпАП) 

11 

УСЬОГО (сума рядків 10, 11) 12 

 

2) у розділі 2 рядки 15 – 18 викласти в такій редакції: 

Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: 

виправлення описок чи очевидних арифметичних помилок у 

судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення 

додаткового судового рішення 

15 

Постановлено окремих ухвал  16 
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визначено наказом ДСА 17 

здійснювали правосуддя у звітному періоді 18 

 

3) у розділі  2.1: 

назву викласти в такій редакції: "2.1. Загальна тривалість перебування 

справ та матеріалів у суді (з графи 3 розділу 1)"; 

у назві графи "Кількість закінчених провадженням справ" виключити 

слово "справ". 

 

7. У звіті за формою № 2-азс "Звіт апеляційних судів про розгляд 

судових справ": 

 

1) у розділі 1:  

у назві слова "судочинства судом апеляційної інстанції" замінити 

словом "правосуддя"; 

доповнити новими рядками 9, 20, 23 

Заяви про відвід судді 9, 20, 23 

у  зв'язку з цим рядки 9 – 24 вважати відповідно рядками  10 – 27; 

у новому рядку 27 цифри "9, 20, 21, 23" замінити цифрами "10, 20, 23, 

25, 26"; 

 

2) рядки 38, 39 розділу 2 викласти в такій редакції 

визначено наказом ДСА 38 

здійснювали правосуддя у звітному періоді 39 

 

3) у розділі  2.1: 

назву викласти в такій редакції: "2.1. Загальна тривалість перебування 

справ та матеріалів у суді (з графи 3 розділу 1)"; 

у назві графи "Кількість закінчених провадженням справ" виключити 

слово "справ". 

 

 

 

 

Начальник управління інформатизації 

та судової статистики 

Державної судової адміністрації України          (підпис)            О. Слоніцький 

 


