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Чисельність суддів

апеляційних і місцевих судів України

1 січня 2017 року 1 січня 2018 року

5990
7235

Штатна чисельність
Фактична кількість7967

Різниця – 1977 (24,8%) Різниця – 1720 (23,8%)

5515

без урахування АТО, АРКбез урахування АТО, АРК 3



Чисельність працівників апаратів 

апеляційних і місцевих судів України

1 січня 2017 року 1 січня 2018 року

25093

28852

Штатна чисельність

Фактична кількість28852

Різниця – 3759 (13%) Різниця – 3620 (12,5%)

25232

без урахування АТО, АРК без урахування АТО, АРК4



319

70
Кількість посад суддів, щодо яких 

внесено ВККСУ повідомлення про 

відрядження                                                        

з них кількість суддів, які переведені 

шляхом відрядження указами 

Президента України

90

37

Кількість судів, щодо яких ДСА 

України повідомлено про наявність 

підстав для відрядження суддів

з них кількість судів, до яких 

переведено шляхом відрядження суддів 

указами Президента України

Переведення суддів шляхом відрядження 
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Оптимізація мережі судів України

282

27

26
7827

663

27278927
Місцеві загальні суди (Місцеві окружні суди)

Місцеві господарські суди (Окружні господарські суди)

Апеляційні суди (Апеляційні суди в апеляційних округах)

Апеляційні господарські суди (Апеляційні господарські суди в апеляційних 

округах)
Апеляційні адміністративні суди (Апеляційні адміністративні суди в 

апеляційних округах)
Окружні адміністративні суди (без змін)

Ліквідуються, реорганізуються 

Утворюються

761

377

Різниця – 384

6



І 

Утворення 
ліквідаційних 

комісій, 
затвердження 
плану заходів 

щодо ліквідації 
судів

(частина третя 
статті 147 ЗУ 

"Про судоустрій і 
статус суддів")  

ІІ 
Визначення 

кількості суддів у 
новоутворених 

судах 

(частина шоста       
статті 19 ЗУ 

"Про судоустрій і 
статус суддів")  

ІІІ 

Призначення 
тимчасово 

виконуючого 
обов'язки 
керівника 
апарату 

новоутвореного 
суду

(частина п'ята       
статті 147 ЗУ 

"Про судоустрій і 
статус суддів")  

Першочергові кроки ДСА України стосовно 

реалізації указів Президента України                              

щодо утворення, ліквідації та реорганізації судів 
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Алгоритм дій ДСА України 

щодо реалізації частини шостої статті 19 Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів"
Визначення оптимальної (нормативної, 

модельної) кількості суддів у новоутворених судах
з урахуванням змін, внесених до процесуального 

законодавства, та судового навантаження

Погодження кількості суддів у новоутворених 

судах з Вищою радою правосуддя

Визначення кількості суддів у новоутворених
судах наказом ДСА України

Інформування ВККС України про визначену 
кількість суддів у новоутворених судах
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Основні заходи ДСА України щодо ліквідації суду

Заходи організаційного та кадрового забезпечення:
- призначення голови ліквідаційної комісії;

- внесення запису до ЄДР щодо ліквідації суду;

- здійснення заходів щодо переведення, звільнення працівників апарату

суду.

Заходи матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення:
- проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей і документів та розрахунків суду, що ліквідується;

- передача основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,

документів і розрахунків суду, що ліквідується, до новоутвореного суду.

Заходи документального забезпечення:

- підготовка судових справ, архівного фонду документообігу ліквідованих

судів для їх передачі;

- передача справ до новоутвореного суду, архіву тощо.

Фінансове 

забезпечення 

судів
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Моделі бюджетування у 2016 – 2017 роках

2016 рік2017 рік

На основі 
потреби

На основі 
результату

Потреба органів та 
установ у системі 

правосуддя

Потреба суспільства 
щодо своєчасного 

вирішення судових 
справ
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Результативні показники

Показники 
ефективності 

роботи 
судів

Показники 
ефективності 
використання 

ресурсів

Відсоток вирішених справ

Строк розгляду 

судової справи

Продуктивність роботи судді 

Середня вартість 

судової справи

11



Модельна справа – універсальний показник 

для планування на основі результату

Модельна справа – це справа зі 
строком розгляду, що дорівнює 

восьмигодинному робочому дню
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2016 рік 2017 рік 2018 рік

5,303 

8,632 

13,487 

5,788 

3,508 

3,824 

Бюджетні призначення на початок року Незадоволена потреба

Рівень задоволення потреби системи правосуддя

млн грн Рівень задоволення потреби, %

12 140

11 091

71,1%

47,8%

77,9%

17 311
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млн грн

Бюджетні призначення 2016 – 2018 років

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

01.01.2016

(відповідно до ЗУ Про 

Державний бюджет України)

01.01.2017

(відповідно до ЗУ Про 

Державний бюджет України)

01.01.2018

(відповідно до ЗУ Про 

Державний бюджет України)

3,567.4

6,632.1

10,687.3
1,735.3

2,000.0

2,800.0

Загальний фонд Спеціальний фонд

5 302,7

8 632,1

13 487,3
Приріст до попереднього періоду, млн грн/%

4 855,2 

або

56,2%

264,7 

або

15,3%

3 064,7 

або

85,9%

800,0 

або

40,0%

4 055,2 

або

61,1%

3 329,4

або

62,8%
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Основні напрями використання 

бюджетних коштів у 2017 році

Всього – 9608,0 млн грн

соціальні

7325

76,2%

комунальні

243,4

2,5%

інші поточні

936,5

9,7%

капітальні

1103,1

11,5%

млн грн

частка, %
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соціальні

10,508.1 

78%

комунальні

302.6 

2%

інші поточні

1,065.1 

8%

капітальні

1,611.5 

12%

млн грн

Основні напрями використання 

бюджетних коштів у 2018 році

Всього – 13 487,3 млн грн 16



0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2,000.0 

2,969.7 

План 2017 року Фактичні надходження 2017 року

Надходження судового збору у 2017 році

Перевиконання плану, млн грн/%

млн грн

969,7 млн грн

або

48,5%
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Надходження судового збору по юрисдикціях 

та інстанціях судів за 2017 рік 

Всього – 2 969,7  млн грн

Місцеві загальні 

суди

947.9

32%

Окружні 

адміністративні 

суди

647.5

22%

Місцеві 

господарські суди

527.9

18%

Апеляційні 

господарські суди

238.8

8%

Апеляційні 

адміністративні 

суди

399.0

13%
Апеляційні загальні 

суди

115.7

4%
Валютний рахунок

9.4

0%

Застава

6.5

0%

Стягнення

77.0

3%

млн грн

частка, %
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0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

31.12.2016

(відповідно до ЗУ 

Про Державний 

бюджет України, 

зі змінами)

31.12.2017

(відповідно до ЗУ 

Про Державний 

бюджет України, 

зі змінами)

01.01.2018

(відповідно до ЗУ 

Про Державний 

бюджет України)

3,577.9

6,632.1

10,687.3

2,998.5

2,975.9

2,800.0

Спеціальний фонд Загальний фонд

46%

6 576,4

21%

31%

13 487,3

9 608,0

Обсяги фінансових ресурсів
з урахуванням понадпланових надходжень судового збору

Питома вага спеціального фонду в

загальних обсягах фінансових ресурсів, %
млн грн

Надходження 

судового збору

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

(прогноз)

3,217 2,970 2,991 

0,7%-7,7%

млн грн Відсоток збільшення/зменшення

надходжень судового збору до 

попереднього року, %
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0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

судді працівники апарату

22 334

8225

25363

12 044

Середня суддівська винагорода та заробітна плата працівників апаратів 

судів у 2016 – 2017 роках 

2016 2017

грн

13,6%

46,4%

Приріст середньої заробітної плати, %
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Основні заходи ДСА України щодо ліквідації суду

Заходи організаційного та кадрового забезпечення:
- призначення голови ліквідаційної комісії;

- внесення запису до ЄДР щодо ліквідації суду;

- здійснення заходів щодо переведення, звільнення працівників апарату

суду.

Заходи матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення:
- проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей і документів та розрахунків суду, що ліквідується;

- передача основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,

документів і розрахунків суду, що ліквідується, до новоутвореного суду.

Заходи документального забезпечення:

- підготовка судових справ, архівного фонду документообігу ліквідованих

судів для їх передачі;

- передача справ до новоутвореного суду, архіву тощо.

Забезпечення 

апеляційних та 

місцевих судів

приміщеннями
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фактична площа додаткова потреба            

за нормативами

47%
53%49% 51%

2016 2017

926 599 891 633 

Площа приміщень апеляційних та місцевих судів 

821 701 856 667
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Інформація щодо форми власності приміщень, 

в яких розміщуються апеляційні та місцеві суди 

61%

39%

державна форма власності - у сфері управління ДСА України

інша форма власності

536 об’єктів

344 об’єкта
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Рівень забезпечення залами судових засідань 

апеляційних судів 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

апеляційні суди апеляційні 

адміністративні суди

апеляційні 

господарські суди 

48% 59% 65%

49%
60%

66%

2016 2017

Рівень забезпечення залами судових 

засідань апеляційних судів 
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Рівень забезпечення залами судових засідань 

місцевих судів 
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місцеві загальні суди окружні 

адміністративні суди

господарські суди 

75% 62%
58%

76% 62% 58%

2016 2017

Рівень забезпечення залами судових 

засідань місцевих судів 
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75%

25%

кількість замінених металевих загороджень потребують заміни

Стан заміни металевих загороджень в залах 

судових засідань для розгляду кримінальних справ
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Кількість камер для тимчасового тримання 

в місцевих загальних судах 

обвинувачених (підсудних), засуджених 
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Апеляційного суду Миколаївської області

загальна площа 6780 кв. метрів

У 2017 році після проведення реконструкції  (капітального ремонту) 

відбулося урочисте відкриття наступних приміщень місцевих судів:
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Луцького міськрайонного суду Волинської області 

загальна площа 3565 кв. метрів 
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Охтирського міськрайонного суду Сумської області 

загальна площа 1663 кв. метри 
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Приморського районного суду Запорізької області 

загальна площа 1418 кв. метрів 
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Валківського районного суду  Харківської області 

загальна площа 1303 кв. метри
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Ружинського районного суду Житомирської області 

загальна площа 657 кв. метрів
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Орджонікідзевського районного суду  м. Запоріжжя

загальна площа 1376 кв. метрів
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Господарського суду Вінницької  області 

загальна площа 3318 кв. метрів
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Господарського суду Рівненської  області 

загальна площа 2236 кв. метрів 
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Луганського окружного адміністративного суду

загальна площа 1669,3 кв. метра
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Забезпечення службовим житлом
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Доступність приміщень судів 

для осіб з інвалідністю та інших  МГН
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Покажчики з дублюванням інформації рельєфно-крапковим 

шрифтом (шрифтом Брайля) у приміщеннях судів 

40



Основні заходи ДСА України щодо ліквідації суду

Заходи організаційного та кадрового забезпечення:
- призначення голови ліквідаційної комісії;

- внесення запису до ЄДР щодо ліквідації суду;

- здійснення заходів щодо переведення, звільнення працівників апарату

суду.

Заходи матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення:
- проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей і документів та розрахунків суду, що ліквідується;

- передача основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,

документів і розрахунків суду, що ліквідується, до новоутвореного суду.

Заходи документального забезпечення:

- підготовка судових справ, архівного фонду документообігу ліквідованих

судів для їх передачі;

- передача справ до новоутвореного суду, архіву тощо.

Інформатизація 

в системі 

правосуддя
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Судові засідання в режимі відеоконференції 

по роках, кількість

2016 2017

81,392

108,969

Різниця

у 2017 році в 

порівняні 

з 2016 роком 

становить 

27 577 сеансів

(34%)
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Упровадження, супроводження та вдосконалення 

електронного судочинства в Україні

Кількість 

надісланих

електронних

процесуальних

документів

у 2017 році в 

порівнянні

з 2016 роком 

збільшилася 

на 7%

0

50,000

100,000

150,000
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Апеляційні суди Місцеві загальні суди

17,160

327,716

18,015

350,559

2016 2017
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Засоби інформатизації, 

придбані протягом 2016 – 2017 років, кількість

3,133

325

917 788

271 393

7,482

16

1,862

561 384
773

Персональні 

комп'ютери

Сервери Оргтехніка Технічні засоби 

фіксування судового 

процесу

Системи 

відеоконференцзв'язку

Інша техніка

2016 2017

Забезпечення засобами

інформатизації

покращилося

на 90%

5 827 11 078
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Державна судова адміністрація України –

стягувач за деякими судовими рішеннями
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Забезпечення функціонування 

Служби судової охорони в повному обсязі

Підвищення ступеня фінансової незалежності

Основні пріоритети в діяльності ДСА України на 2018 рік

Забезпечення судів засобами інформатизації

Підвищення ефективності судового адміністрування

Розробка Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи

Вирішення питань забезпечення судів приміщеннями
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Дякую 

за Вашу увагу!

47


