
Київським районним судом м. Полтави 
за 2019 рік.

На виконання Плану роботи суду на 2020 рік, затвердженого наказом 
голови суду від 26.12.2019 №34-о.д., мною, керівником апарату суду Хмелюк 
Т.В., було проведено огляд судової статистики про стан здійснення 
правосуддя Київським районним судом м. Полтави за 2019 рік.

Відповідно до статистичних даних форм звітності 1-мзс про розгляд 
судових справ, протягом 2019 року на адресу суду надійшло 10 415 справ та 
матеріалів.

Окремо показники надходження справ та матеріалів за видами 
судочинства можна відобразити наступним чином:

ВИДИ СУДОЧИНСТВА
адміністративне 

судочинство; 151

адмімісграшвиі 
правопорушення:

І % 6

крпміна іьне 
е\ [очмсіко; 4992

ІШ В П Ь Н С

судочисіио: 5 Юн

Більш детальна інформація про категорії справ та матеріалів за видами 
судочинства відображено в нижченаведених таблицях:
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Кримінальне судочинство:
к а тего р ія к іл ь к іст ь  1 4

Справи кримінального провадження 321 1
Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі 
судді)

4225 і|

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги 17 1
Справи в порядку виконання судових рішень 4 3 2

\ .  * І
Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або 
виключними обставинами

ірі І

Заяви про відвід судді (слідчого судді) 12

ІНШІ
6

Цивільне судочинство:
к атегор ія к іл ь к ість

Заяви про видачу/скасування судового наказу 885

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви 4

Позовні заяви 1704

Заяви окремого провддження 249

Заяви про перегляд заочного рішення 41

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з 
нововиявленими або виключними обставинами

4

Заяви про відвід судді (слідчого судді) 12

Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби 4  44

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та 
рішень інших органів (посадових осіб) '

272
4 4 "^_____________

Доручення судів України / іноземних судів 4 5

Адміністративне судочинство:

к а тего р ія к іл ь к ість

Позовні заяви 135

Справи в порядку виконання судових рішень 15

Інші
1

Адміністративні правопорушення:
к а тего р ія к іл ь к ість

Справи про адміністративні правопорушення 1936

у  т о м у  чи сл і щ одо  ко р уп ц ій н и х  право п о р уш ень 33

Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні 
правопорушення

29

Заяви про відвід судді
1
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Протягом останніх років, вбачається динаміка зростання надходження 
справ та матеріалів, та як наслідок є чинником збільшення навантаження на 
суддів та працівників апарату.

Згідно штатного розпису в Київському районному суді м. Полтави 
штатна чисельність суддів складає 13, разом з тим, станом на 01.01.2020 року 
фактична чисельність заповнених посад суддів -  11, дві посади судді -  
вакантні.

Загальна кількість судових справ та матеріалів, з урахуванням залишку 
справ на початок звітного періоду (на 01.01.2019 року), становить 10 988 
справ та матеріалів, з них станом на кінець звітного періоду (31.12.2019 р.) 
розглянуто -  10 302, таким чином частка розглянутих справ та матеріалів у 
суді склала 93,8%.

Л  *•

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в 
одного судді (по штатній кількості), згідно статистичних даних за.А. 1-мзс, 
склало б 845 справ та матеріалів, проте враховуючи, що протящ|г2019 року 
1 суддя перебувала у відпустці по догляду за дитиною, фактична 
середньооблікова кількість всіх справ та матеріалів, шо перебували в 
провадженні кожного судді було 1 099 справ, а середньомісячний показник 
навантаження (надходження) на 1 суддю становить- -95 справ.

В нижченаведеній таблиці узагальнено дані про надходження, 
перебування, розгляду та залишку справи й матеріалів за видами 
судочинства.

|  ви і (Л.іимиисінії ііа.ііиш.іо мсрспмні.і.о р о п . І И І І Ч  І О І І І . І М І І І О Ь '

в порядку кримінального 
судочинства

4992 5105 4954 151

в порядку цивільного судочинства 3306 3674 3241 433
в порядку адміністративного 
судочинства

151 156 144 12

справи про адміністративні 
правопорушення

1966 2053 1963 90

Всього по суду 10415 10988 10302 686
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Аналіз розгляду справ в порядку кримінального судочинства:

Згідно рішення зборів суддів Київського районного суду м. Полтави 5 
із 13 суддів спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень, з яких 
починаючи з 2-го півріччя 2019 року, у зв’язку з відставкою 1 судді, 
фактичний розгляд кримінальних проваджень здійснюють лише 4 суддів.

Судовий контроль за дотриманням прав та свобод під час досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях, під час досудового 
розслідування, здійснюють всі фактично працюючи судді. у

В 2019 році до Київського районного суду надійшло 4992 справ та 
матеріалів в порядку кримінально-процесуального законодавства України, з 
урахуванням залишку нерозглянутих справ та матеріалів з минулих періодів, 
всього в 2019 році в провадженні перебувало 5105 даної категорії, а саме:

395 -  кримінальні провадження;
4238 - клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування, що 

розглядаються слідчими суддями;
432 -  справи в порядку виконання судових рішень;
18 -  справ в порядку надання міжнародної правової допомоги;
4 -  справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами;
12 -  заяв про відвід судді;
6 — інші категорії справ.

На кінець звітного періоду (станом на 31.12.2019 року) судом було 
розглянуто 4 954 справи та матеріали в порядку кримінального судочинства 
із загальної кількості 5105, що перебували в провадженні в 2019 році, що
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становить 97%. Залишок нерозглянутих справ та матеріалів становить 151, з 
яких:

93 -  кримінальні провадження;
18 -  клопотання, що розглядаються слідчими суддями;
40 -  в порядку виконання рішень.

Аналіз розгляду кримінальних проваджень

Протягом січня-грудня 2019 року в провадженні Київського райбцного 
суду м. Полтави перебувало 395 кримінальних провадж ень, з 'Н их  

розглянуто 302 (76,5%).
За результатами розгляду кримінальних проваджень суддями були 

прийняття наступні рішення:
• в 263 справах постановлено вирок, з них 5 -  із затвердженням угоди про

примирення та 15 -  із затвердженням угоди про визнання винуватості;
• в 37 справах було закрито провадження
• у 1 справі застосовано примусові заходи медичного характеру;
• ще 1 справу направлено для визначення підсудності.

Випадків відмови в затвердженні угоди та повернення прокурору для 
продовження досудового розслідування в звітному періоді не було.

В 2019 році Київським районним судом було засуджено 214 осіб, 
вироки стосовно яких набрали законної сили, з яких 3 -  неповнолітні особи 
та 24 -  жінки. Виправданих не було.

*

/За результатами розгляду кримінальних справ засудженим осббам були 
призначені наступні види покарань:

• 47 особам призначено покарання у виді позбавлення волі на
певний; 7

• 5 особам - обмеження волі;
• 11 особам -  арешт;
• 5 особам -  громадські роботи;
• 72 особам -  штраф.

Засуджені особи, які були звільнені від покарання:
73 -  з випробуванням;
1 -у  наслідок акту амністії.

На кінець звітного періоду залишок нерозглянутих проваджень складає 
93 справи, з них по 12 - провадження зупинено, у всіх випадках, у зв’язку з 
оголошенням розшуку обвинуваченого.

В цілому, аналіз причин тривалості розгляду кримінальних проваджень 
свідчить про те, що в більшості випадків тяганина по справі викликана 
неявкою обвинуваченого в судового засідання або ж необхідністю виклику
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свідків, потерпілих по справі чи інших учасників судового процесу для їх 
допиту в судовому засіданні. Протягом січня-грудня місяців 2019 року по 
суду мало місце 1229 фактів відкладення судових засідань по кримінальним 
провадженням, з них з причини:

• нездійснення доставки до суду обвинуваченого, який тримається 
під вартою -  6

• неприбуття обвинуваченого -  156
• хвороба обвинуваченого -  4
• неприбуття прокурора-14 у
• неприбуття захисника -  54
« неприбуття свідків, потерпілих -  53
• інші підстави 942 (зокрема, призначення справи до судового 

розгляду, витребування копії вироку в іншій справі, зайнятість 
судді в іншому процесі, перебування судді в нарадчій кімнаті для 
прийняття рішення в іншій справі, вирішення питання про в ід в ід  

та ін..)

Із загальної кількості кримінальних проваджень, що залишаються в 
провадженні суду, 13 - нерозглянуті у строк понад 6 місяців до 1 року, 9 
справ у строк від Ґдо 2 років та 3 справи тривають в провадженні суду понад 
2 роки. В 3 провадженнях, 4 особи утримуються під вартою понад 6 місяців.

Строки знаходження справи в провадженні суду залежать від ряду 
об’єктивних причин, зокрема: складність самої справи, великукількість 
учасників по справі, багатоепізодність, тяжкість злочинів, колегіальність 
розгляду, зайнятості в інших судових провадження * сників
обвинувачених, ухилення від участі в судовому процесі як < ічених
так і потерпілих, свідків. З метою підвищення оперативності розгляду 
кримінальних справ протягом 2019 року суддями було винесено 54 ухвали 
про застосування приводу відносно обвинувачених, 35 - відносно свідків; 
ще відносно 3 осіб накладено грошове стягнення, а щодо 4 обвинувачених 
прийнято рішення про зміну запобіжного заходу на взяття під варту.

Стан оперативності розгляду кримінальних проваджень з аналогічним 
періодом минулого року дещо погіршився: залишок нерозглянутих справ (93) 
збільшились в порівняні з минулим роком (проти 75 у 2018 році), 
збільшилася й кількість нерозглянутих справ, які тривають понад 6 місяців - 
всього 25 проваджень, проти 22, які значилися у суді станом на 01.01.2019 р.

Аналіз розгляду матеріалів в порядку КПК України
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В продовж 2019 року в провадженні Київського районного суду м. 
Полтави перебувало 4710 матеріалів, розгляд яких проводиться за нормами 
КПК України. З цієї загальної кількості матеріалів 4238 припадає на 
матеріали, що розглядаються слідчими суддями, та становить 90% від 
загальної кількості.

Середньомісячне навантаження матеріалів що розглядаються сдідчими 
суддями, на одного суддю в 2019 році склав 38 клопотань. ''Чі

Всього, протягом 2019 року суддями було розглянуто 4652 матеріали 
по КПК України, залишок нерозглянутих матеріалів складає -  58. Відсоток 
розгляду справ складає 98,8%.

В 2019 році в провадженні Київського районного суду м. Полтави 
перебувало 432 справи в порядку виконання судового рішення по 
кримінальним справам, з них тих, що надійшли на розгляд у 2019 році 
4 10. Розглянуто 392 справи, в тому числі:

• 307 -задоволено,
• 15-повернуто,
• 39- відмовлень у задоволенні.

Залишок нерозглянутих справ даної категорії на кінець звітного 2019 
року складає 40 справ. Показник розгляду справ становить 90,7%.

Протягом січня-грудня місяців 2019 року в провадженні Київського 
районного суду м. Полтави перебувало 4 заяви про перегляд судовищ рішень 
по кримінальним справам за ново виявленими чи виключними ^ртавинами, 
які на кінець звітного періоду є розглянутими, з них 3 -  повернуто, а 1 -  
задоволено. Відсоток розгляду справ цієї категорії становить 100%.

7

Протягом 2019 року в кримінальних справах та матеріалах, розгляд 
яких проводиться в порядку КПК України, було оскаржено 154 судових 
рішень. За результатами їх перегляду в апеляційному порядку було:

• скасовано -  34
• змінено -  32
• залишено без змін -  58.

Станом на 01.01.2020 року залишаються нерозглянутими в 
апеляційному порядку 34 кримінальні справи та матеріали, які були 
оскаржені.

Аналіз справ та матеріалів в порядку цивільного судочинства:
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В Київському районному суді м. Полтави згідно рішення зборів суддів 
8 суддів спеціалізуються на розгляді цивільних та адміністративних справ. 
Разом з тим, з урахуванням 1 вакантної посади судді та перебуванням 1 
судді у відпустці по догляду за дитиною, фактично у 2019 році розгляд справ 
цієї категорії здійснювався 6 суддями.

В 2019 році в провадженні Київського районного суду перебувало 3674 
справ та матеріалів, які підлягають розгляду за правилами цивільно- 
процесуального законодавства України, з яких 3241 -  надійшли в звітному 
періоді: у

Інформацію щодо показників розгляду справ та матеріалів в порядку 
ЦПК України можна відобразити в таблиці:

на іііпн.іі) І І С ' І Н Ч І М і П Л О

... %
І ) О І І . І І І Н \  1 о -

Справи позовного провадження 1494 1797 1531 266
Справи окремого провадження 234 248 236 12
Матеріали, заяви, клопотання в 
порядку ЦПК України

1578 1629 1474 155

Всього по суду: 3306 3674 3241 433

Інформації! по інихо.г/кс'ііпіо справ та матеріали 
в норіїдк'у ЦПК України

\

15~Х 1444
"сирими понпиюуҐ 
иронаіжения

□ сирами окремою ирона їжснмя

234 \

!- лиши. маїсріа.ш ; иоря;ік\ 
ІII [Іч України

Аналізуючи розгляд справ в порядку позовного провадження слід 
відзначити наступне: протягом січня-грудня 2019 року на адресу суду 
надійшло 1494 справи даної категорії, а із урахуванням залишку 
нерозглянутих справ станом на 01.01.2019 р. всього на розгляді в суді 
перебувало 1797 справ позовного провадження, з яких станом на 31.12.2019 
року розглянуто 1531 справ, частка розглянутих справ склала 85,2 %.
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За результатами розгляду справ даної категорії суддями були прийняті 
наступні рішення:

• розглянуто справ з ухваленням рішення -  1401, в тому числі 497 -  
заочного та 1240 із задоволенням позову;

• в 33 справах -  закрито провадження;
• 88 справ -  залишено без розгляду;

Станом на 01 січня 2020 року залишок нерозглянутих справ та заяв в 
порядку ЦПК України становить 433. При цьому в 32 цивільних справ 
провадження зупинено, з них у 29 справах позовного та 3 справах інших 
категорій. Причинами зупинення провадження у справах були наступні:

• 16 справ зупинені у зв’язку з призначенням по справі експертизи;
• 9 - до розгляду справ іншим судом;
• 3 - надано строк для примирення подружжя;
• 2 -  для виконання судового доручення;
• 1 - справи зупинені до встановлення правонаступників;
• 1 справа зупинена у зв’язку з хворобою відповідача.

Із загальної кількості нерозглянутих цивільних справ позовного та 
окремого провадження, 23 справи перебувають на розгляді від 3 щ б  місяців; 
справ -  від 6 місяців до 1 року та 1 справа -  від 1 до 2 років/Слід також 
відмітити, що станом на 01.01.2020 року в провадженні Щ 0  відсутні 
цивільні справи, що не розглянуті у строк понад 2 роки. ^

На кінець звітного періоду в провадженні Київського районного суду 
відкладено розгляд та не закінчено провадження у 165 справах, в тому числі 
в зв’язку з неявкою одного з учасників, процесу, що беруть участь у справі -  
27, в тому числі через невручення судових повісток -  2, через інші підстави -

Також протягом аналізуючого проміжку часу, в провадженні суду 
перебувало 5 заяв про перегляд рішень в цивільних справах за 
нововиявленими обставинами, з яких 1 -  задоволена та рішення скасовано; З 
-  відмовлено в задоволені, ще по 1 рішення на стадії до відкриття 
.провадження, а справа 1 залишається в залишку на наступний рік.

• 8 -  передано в інші суди.

25.
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Підставами для перегляду рішення за ново виявленими обставинами
стали:

> у 3 заявах -  істотні для справи обставини, що не були встановлені 
судом та не були і не могли бути відомі особі яка звертається із заявою, на 
час розгляду справи;

> у 2 заявах - скасування судового рішення, яке стало підставою 
для ухвалення судового рішення що підлягає перегляду, рішення \ о  якій 
прийнято про відмову в задоволені, по -  іншій розгляд триває і по данийС

З урахуванням кількості цивільних справ та матеріалів, що надійшли 
на розгляд в Київський районний суд м. Полтави в 2019 році (3306), 
середньомісячне навантаження на одного суддю-цивіліста (фактичне 
навантаження) складає 50 справ.

Із загальної кількості ухвалених рішень під час розгляду цивільних 
справ та матеріалів протягом 2019 року, учасниками процесу було 
оскаржено 234. За результатами перегляду їх в апеляційному порядку було:

- скасовано -  50
- змінено -  14
- залишено без з м ін -102.

Станом на 01.01.2020 року 59 рішень у цивільних справах ’га заяв 
залишаються непереглянутими судом апеляційної інстанції.

Аналіз справ в порядку адміністративного судочинства:
Протягом 2019року на адресу Київського районного суду м. Полтави 

надійшло 114 адміністративних справ, з урахуванням залишку за попередній 
звітний період, всього протягом вказаного періоду часу в провадженні суду 
перебувала 115 справ, з яких 107 - розглянуто. Питома частка розгляду справ 
цієї категорії становить 93%.

Станом на 01 січня 2020 року залишок нерозглянутих адміністративних 
справ складає 8 справ.

Крім того, в 2019 році перебувало 16 заяв в порядку виконання рішень 
• у адміністративних справах, які всі судом розглянуто.
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Інформація по надходженню справ та 
матеріалів в порядку КАС України

справи в порядку 
виконання 

судових рішень; 
16

\ справи 
ікчоипої о 

провадження: /

N

Враховуючи показники надходження адміністративних справ та 
матеріалів на розгляд до Київського районного суду м. Полтави в 2019 році 
(151), середньомісячне навантаження на одного суддю, який забезпечував 
розгляд такої категорії справ у суді, склав 2 справи.

Від загальної кількості розглянутих протягом звітного 2019 року 
адміністративних справ сторонами було оскаржено 18 судових рішень.

За результатами їх перегляду в апеляційному порядку було:
9 , /

- скасовано-1 ;
- змінено -  3;
- залишено без змін -11 .

Станом на 01.01.2020 року залишаються не розглянутими в 
апеляційному порядку 3 адміністративні справи, які були оскаржені протягом 
2019 року.

Аналіз справ про вчинення адміністративного правопорушення:

З 01 січня по 31 грудня 2019 року до Київського районного суду м. 
Полтави надійшло 1966 матеріалів про вчинення адміністративного 
правопорушення. З урахуванням залишку нерозглянутих справ даної 
категорії станом на 01.01.2019 року в провадженні суду перебувало 2019 
справ, із них розглянуто 1963, ще 90 справ -  склали залишок нерозглянутих 
справ станом на 01.01.2020. Частка розглянутих справ становить 95,6%.

Інформацію щодо показників розгляду справ про адміністративні 
правопорушення можна відобразити в таблиці:
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г С р О  II  . І М І І >  І 0  І М . 1 И І І І О К

Справи про вчинення
адміністративного
правопорушення

1936 2019 1929 90

Справи в порядку виконання 
рішення у справі про 
адміністративне 
правопорушення

29 33 33

Заяви про відвід судді 1 1 1 V
Всього: 10415 10988 10302 686

Інформація по надходженню справ та 
матеріалів в порядку КУпАП

Справи в порядку 
виконання 

рішення усправах 
про

адміністративні
правопорушення;

33

За результатами розгляду даних справ, судом були над 
основні адміністративні стягнення:

ід такі

• 45 -  попередження;
• 970 -  штраф;
• 9 -  позбавлення спеціального права;
• 11 -  громадські роботи;
• 14 -  суспільно-корисні роботи;
• 2 -  адміністративний арешт;
• 1 -  арешт з утриманням на гауптвахті.

Крім того, щодо 19 осіб судом було застосовано додаткове 
адміністративне стягнення у вигляді конфіскації майна, а ще 144 -  
позбавлення спеціального права та займатися певного діяльністю.
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Також, протягом січня-грудня місяців 2019 року в провадженні суду 
перебувала 33 справи в порядку виконання постанов у справах про 
адміністративні правопорушення, які були розглянуті.

Від загальної кількості розглянутих протягом звітного 2019 року справ 
про адміністративне правопорушення, учасниками процесу оскаржено 44 
постанови у справах про адміністративне правопорушення. За результатами 
їх перегляду в апеляційному порядку було: V  ^

- скасовано -13 ,
- залишено без змін -  13.

Станом на 01.01.2020 року залишаються не розглянутими в 
апеляційному порядку 11 рішень у справах про адміністративні 
правопорушення.

Підсумовуючи проведений огляд даних судової статистики про стан 
здійснення правосуддя Київським районним судом м. Полтави, можемо 
зробити наступні висновки:

1. Загальний відсоток розгляду справ по суду становить 98,9%,
що на 1% менше в порівнянні з відповідним показником за 2018 року 
(99,9%). у  >

2. Середня кількість розглянутих справ однйм суддею 
становить 859 справ. Слід відмітити, що в умовах динамікщібільшення 
навантаження на суддів, даний показник також є дещо ^щ и м , аніж у 
минулому році (827).

3. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на 
розгляді в звітному періоді в розрахунку на 1 суддю -  916 справ. В 
порівнянні з 2018 роком цей показник дещо збільшився (879 справ у 
минулому році).

4. Середня тривалість розгляду справ по суду становить 21 дні.
Порівнюючи аналогічний показник за 2018 рік (22 днів) тобто на рівні 
минулого року. В той же час слід відмітити, що показник надходження та 
відповідно кількості справ, що перебували в провадженні суду протягом 
року збільшився в порівняні з минулим роком.

г
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Окремо за видами судочинства розгляд судових справ забезпечувався
протягом наступних строків ( у днях):

кримінальні справи цивільні справи адміністративні справи про
справи (КАСУ) адміністративні 

правопорушення

Одними із основних факторів, що породжують зміну динаміки 
показників судової статистики є, зокрема, зміна навантаження в роботі з 
причин не залежних від волі суду (зміни в законодавстві, кадрові зміни 
тощо), недобросовісне користування учасниками судового розгляду своїми 
процесуальним правами: неявка в судове засідання без поважних причин, 
зловживання своїм ,правом на ознайомлення з матеріалами справи, правом на 
захист та ін. Водночас, необхідним є постійне вдосконалення, пошук нових 
форм роботи з організації роботи суду, підвищення кваліфікації суддів та 
працівників апарату. З метою підвищення авторитету суду та судової 
системи загалом, необхідним є співпраця із засобами масової інформації, 
розширення та постійне оновлення інформаційного простору суду/

У підсумку, з урахуванням проведеного огляду; можемо 
стверджувати, що стан здійснення правосуддя в Київському районному суді 
м. Полтави в 2019 році забезпечувався на належному рівні.

Керівник апарату суду 
17.01.2020

Т.В.Хмелюк


