
додаток 1

хв. год. хв. год.

1 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права 

голосу на виборах і референдуму 326 5 0,91 326 5 1,04

2 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав 

особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, 

організації діяльності цих органів забезпечення права особи на звернення 

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  

посадових і службових осіб цих органів 367 6 1,02 332 6 1,07

3 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав 

особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, 

організації діяльності цих органів забезпечення права особи на доступ до 

публічної інформації 488 8 1,36 275 5 0,88

4 Інші справи  зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних 

прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу 

влади, організації діяльності цих органів 330 6 0,92 286 5 0,92

5 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, 

національної безпеки та оборони України правового статусу фізичної 

особи 437 7 1,22 278 5 0,89

6 Проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності 

товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний 

лад та права і свободи громадян 511 9 1,43 351 6 1,12

7 Видворення з України іноземців або осіб без громадянства 332 6 0,93 332 6 1,06

8 Біженців 462 8 1,29 452 8 1,45

9 Дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 269 4 0,75 237 4 0,76

10 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки
337 6 0,94 329 5 1,05

11 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері містобудування; 

планування і забудови територій; архітектурної діяльності
600 10 1,68 345 6 1,11

12 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері землеустрою; 

державної експертизи землевпорядної документації; регулювання 

земельних відносин 521 9 1,45 364 6 1,17

13 Інші справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування 590 10 1,65 362 6 1,16

14 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного 

середовища 342 6 0,95 342 6 1,1
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15 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів щодо погашення податкового боргу 351 6 0,98 292 5 0,94

16 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, 

зокрема зі спорів стягнення податкового боргу 292 5 0,81 289 5 0,93

17 Адміністрування окремих податків, зборів та платежів 525 9 1,47 347 6 1,11

18 Податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на 

додану вартість) 598 10 1,67 340 6 1,09

19 Інші справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, 

а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства
536 9 1,5 358 6 1,15

20 Справи за зверненням органів доходів і зборів щодо припинення 

юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи 

– підприємця) 131 2 0,37 131 2 0,42

21 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики 311 5 0,87 311 5 1

22 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: збору та обліку 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
315 5 0,88 281 5 0,9

23  Управління, нагляду та інших владних управлінських функцій 

(призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері 

відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, у тому числі: 397 7 1,11 286 5 0,92

24 Загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі 

пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової 

служби) 406 7 1,13 264 4 0,85

25 Інші справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у 

сфері публічної житлової політики 397 7 1,11 268 4 0,86

26 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 226 4 0,63 226 4 0,72

27 Справи зі спорів з відносин публічної служби 671 11 1,87 420 7 1,35
Інші процесуальні дії

1 Розгляд заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами                                                                                                                                                                                         106 2 х 106 2 х

2 Розгляд  клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень                                                                                                                                                                                            
71 1 х 71 1 х

3 Розгляд заяв про відновлення втраченого провадження 100 2 х 86 1 х

4 Розгляд заяв про забезпечення доказів                                                                                                                                                                                                                          53 1 х 53 1 х

5 Виконання судових доручень                                                                                                                                                                                                                                     65 1 х 65 1 х


