
РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ 
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30 

06 жовтня 2016 року м. Київ 

Р І Ш Е Н Н Я 
№ 6 8 

Про супровід веб-сайту 
місцевого (апеляційного) суду 

Відповідно до Закону України «Про інформацію» від 13.01.2011 № 2938-VI; 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-УІ; 
Указу Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» від 20.05.2015 
№ 276/2015; Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної 
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого 
доступу до цієї мережі в Україні від 31.07.2000 № 928/2000; концепцією розвитку 
електронного урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 13.12.2010№ 2250-р; постановою КМУ від 21.11.2011 
№ 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», 

в и р і ш и л а : 

1. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України внести зміни 
до наказу Державної судової адміністрації України № 30 від 24.02.2014 «Про 
організаційне забезпечення функціонування веб-порталу «Судова влада України», 
доповнивши структуру веб-порталу "Судова влада України" наступними 
структурними складовими: 

- Структура та керівництво: прізвища, імена та по батькові голови, 
засіупника(ів) голови суду, керівника апарату, судці-спікера та прес-секретаря, 
номери телефонів та адреси електронної пошти; дні та години прийому громадян; 
основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, 
номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; 

- Судді: список суддів; 
- Інформація для маломобільних груп населення (прізвище, ім'я та по 

батькові особи, уповноваженої на забезпечення організації доступу до суду, номери 
телефонів, адреси електронної пошти); 

- Зразки звернень заяв, клопотань; 
- Поточні та заплановані заходи організовані судом, які не пов'язані зі 

здійсненням правосуддя; 



- Доступ до публічної інформації (прізвище, ім'я та по батькові 
уповноваженої особи, номери телефонів та адреса електронної пошти, Форма для 
електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації, 
нормативні акти, що регулюють питання доступу до публічної інформації); 

- Інформація про судові справи (сторони спору та предмет позову, дата 
надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд 
судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух 
справи з одного суду до іншого); 

- Посилання на он-лайн трансляцію судових засідань; 
- Безкоштовна правова допомога (місцезнаходження центрів, номери 

телефонів, адреси електронної пошти); 
- Посилання на веб-ресурси: 

Веб-сайт Ради суддів України; 
Веб-сайт Вищої ради юстиції; 
Веб-сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів; 
Веб-сайт Верховного суду; 
Єдиний державний реєстр судових рішень; 
Професійну мережу «Феміда». 

2. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України внести зміни 
та доповнення до Регламенту інформаційного наповнення офіційного веб-порталу 
«Судова влада України», затвердженого наказом Державної судової адміністрації 
України №30 від 17 лютого 2014 року, а саме: 

1). Підпункт 2.2.4. пункту 2.2. Розділу 2 Регламенту викласти в наступній 
редакції: 

«2 2.4. Після розміщення інформації на веб-сайті суду та територіального 
управління ДСА України матеріали (погоджений текст повідомлення чи інші 
супровідні документи) зберігаються у визначеної відповідальної особи. Термін 
зберігання текстів повідомлень складає 1 рік з дати їх подання для розміщення на 
веб-сайті.» 

2) Пункт 2.2. Розділу 2 Регламенту доповнити підпунктом 2.2.5. наступного 
змісту: 

«2.2.5. Загальний контроль за своєчасність, якість, повноту та правильністю 
інформаційних повідомлень, що готується структурними підрозділами для 
розміщення на веб-сайті здійснює голова (заступник) голови суду.» 

Голова 
Ради суддів України В. Сімоненко 


