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Відповідно до статті 127, статті 133 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» з метою виконання завдань по здійсненню контролю за
організацією діяльності судів робочою групою Ради суддів України у складі
керівника робочої групи, члена Ради суддів України Котеньова О.Г., члена
Ради суддів України Маслова В.В., начальника територіального управління
Державної судової адміністрації України у Харківській області
Остапенка В.В. здійснено вивчення та аналіз організації діяльності
Дзержинського районного суду м. Харкова у період з 21 по 22 листопада
2018 року.
Участь у роботі узяв член постійно діючої робочої групи РСУ з питань
розвитку суддівського самоврядування у Харківській області суддя
Московського районного суду міста Харкова Крівцов Д.А.
Завданням такого виду контролю було:
проведення об’єктивної оцінки функціонування і фактичного стану
організації роботи Дзержинського районного суду м. Харкова щодо здатності
забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, незалежності судів і
суддів; організації проведення ремонтних робіт у приміщенні суду;
визначення необхідності вжиття заходів задля поліпшення стану
організаційного забезпечення діяльності суду;
виявлення причин можливої неналежної організації роботи суду, умов,
що цьому сприяють та напрацювання заходів для їх попередження і
усунення;
вивчення позитивного досвіду роботи суду з метою подальшого
впровадження у інших судах.
Аналіз організації діяльності Дзержинського районного суду м. Харкова
та виконання вищенаведених завдань аналізу здійснені шляхом
безпосереднього відвідування приміщення суду, проведення робочої наради з
суддями та працівниками апарату суду, вивчення аналітичної інформації,
наданої Територіальним управлінням Державної судової адміністрації
України у Харківській області.

За результатами проведеного аналізу встановлено таке.
1. Організація роботи Дзержинського районного суду м. Харкова із
забезпечення умов зі здійснення правосуддя.
Дзержинський районний суд м. Харкова розташований в приміщенні
колишнього дитячого садочка за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-В.
Будівля не відповідає державним будівельним нормам України
ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», і Переліку вимог, що
пред’являються до приміщень районних (міських) судів, затвердженого ДСА
України від 15.05.2003 року, погодженого Радою суддів України від
27.06.2003 року.
Зокрема, не відповідає вказаним вимогам площа приміщення, яка
становить 2182,3 кв. м. Для належного розміщення Дзержинського районного
суду м. Харкова у складі 22 суддів та 75 працівників апарату суду необхідне
приміщення загальною площею не менше 5500 кв. метрів. Відсутня достатня
кількість залів судових засідань, відсутні нарадчі кімнати, які безпосередньо
примикають до залів судових засідань, недостатня кількість кабінетів для
працівників апарату суду.
Будівля знаходиться у комунальній власності територіальної громади
м. Харкова та використовується судом згідно з договором позички для
розміщення Дзержинського районного суду м. Харкова.
На сьогодні Територіальним управлінням Державної судової
адміністрації України у Харківській області проводиться робота з передачі
нежитлової будівлі та земельної ділянки з комунальної власності
територіальної громади м. Харкова в державну власність до сфери
управління Державної судової адміністрації України. Рішенням Харківської
міської ради від 21.02.2018 № 1007/18 «Про комунальну власність
м. Харкова» надано згоду на передачу зазначеного об’єкту до державної
власності. Всі відповідні документи направлені до Державної судової
адміністрації України для підготовки розпорядження Кабінету Міністрів
України на здійснення передачі будівлі Дзержинського районного суду
м. Харкова до державної власності до сфери управління Державної судової
адміністрації України.
На теперішній час у зв’язку з відсутністю вільного приміщення
необхідною площею територіальним управлінням для збільшення існуючої
площі будівлі суду шляхом надбудови (прибудови) розпочата робота по
обстеженню технічного стану та
визначення можливості надбудови
(прибудови) даної будівлі суду.
Фактично на даний час в суді працюють 67 осіб - судді та працівники
апарату суду
У суді обладнано 9 залів судових засідань. За 2017-2018 роки у залах
замінено металеві загородження на загородження зі спеціального захисного
скла. Освітлення в будівлі Дзержинського районного суду м. Харкова
замінено на енергозберігаюче. У 2018 році за потребою суду були придбані

та встановлені 13 кондиціонерів. Вікна в приміщенні суду замінені на
енергозберігаючі на 100 %. За інформацією Територіального управління
Державної судової адміністрації України у Харківській області згідно з
потребами суду у 2017 році оновлено меблі в кабінетах та залах судових
засідань суду, в тому числі придбані металеві шафи та металеві стелажі для
архіву.
Під час виходу до Дзержинського районного суду м. Харкова робочою
групою виявлено, що меблі, розташовані у деяких залах судових засідань,
потребують заміни більш новими, зокрема, у приміщенні залу, де проходять
слухання резонансних справ та який відвідують представники ЗМІ і
громадськість.
На балансі суду за даними ТУ ДСА України в Харківській області
обліковується: 82 одиниці стаціонарних персональних комп’ютерів, з
яких 35 були придбані за останні 2 роки; 4 системи ВКЗ; 6 систем фіксування
судового процесу; оргтехніка: 5 сканерів; 52 одиниць БФП та принтерів, з
яких 21 БФП мають функцію сканера, з яких 11 БФП були придбані
у 2018 році.
У 2018 році придбаний сервер типу 2 (від 40 до 80 користувачів), який
відповідає сучасним технічним вимогам та забезпечує надійну й
безперебійну роботу системи (з серверною шафою та джерелом
безперебійного живлення). У листопаді 2018 року ДСА поставлено 1 систему
звукозапису.
До кінця року за даними ТУ ДСА України в Харківській області
заплановано придбання: 13 одиниць ноутбуків для суддів; 2 планетарних
сканера; 2 системи ВКЗ та 2 системи звуко- та відео- запису.
На робочій нараді з суддями та працівниками апарату суду та за
результатом огляду приміщень суду виявлено відсутність належної охорони,
забезпечення громадського порядку та безпеки працівників і відвідувачів
суду, зокрема, турнікети та рамки стаціонарного метало детектора не
підключені.
2. Організація проведення ремонтних
Дзержинського районного суду м. Харкова

робіт

у

приміщенні

По Договору підряду з ТОВ «СКІ ГРУП» від 11.06.2018 № 260-18 на
загальну суму 1 440 946,80 грн. проводиться капітальний ремонт приміщень
Дзержинського районного суду м. Харкова, за адресою: м. Харків,
пр. Перемоги, 52-В. Строк виконання робіт за договором підряду –
до 01 жовтня 2018 року.
Згідно з п. 8.10 Договору здійснена попередня оплата у розмірі 30 % на
суму 432284,04 грн. 12.09.2018 згідно акту №1 на суму 434041,20 грн.
попередня оплата була підтверджена та здійснена доплата на
суму 1757,16 грн.

Станом на день проведення заходів контролю актів виконаних робіт не
надано і відповідно залишку оплати за договором у сумі 1006905,60 грн. не
здійснено.
Під час відвідування суду робочою групою встановлено, що технічний
стан другого поверху приміщення суду задовільний – відремонтовано зали
судових засідань, коридори, службові кабінети. Однак у деяких приміщеннях
після завершення ремонту через деякий час з’явились недоліки – тріщини,
лущення покриття стін.
Приміщення на першому поверсі, де триває ремонт, у незадовільному
стані. Зокрема, стан підлоги, стелі, стін не відповідають вимогам техніки
безпеки.
Інформаційні стенди у зв’язку з проведенням ремонтних робіт
розміщені на лавках у холі суду на першому поверсі. Деякі інформаційні
таблички із назвами кабінетів надруковані на папері, прикріплені до стін та
дверей за допомогою канцелярського скотчу.
Стан спільної вбиральні на першому поверсі суду, кабінетів канцелярії,
приміщення для перебування конвою, підсудних чи засуджених
незадовільний. Приміщення для перебування підсудних чи засуджених
обладнано вентиляцією.
До закінчення ремонтних робіт неможливо встановити дотримання
вимог щодо доступності осіб з інвалідністю до приміщень суду.
За результатами робочої наради спільно із представниками
ТОВ «СКІ ГРУП» вирішено погодити графік проведення ремонтних робіт у
найкоротші строки. За ініціативи керівника робочої групи Котеньова О.Г.
21 листопада 2018 року створено робочу групу для оперативного узгодження
питань щодо проведення ремонтних робіт.
До складу такої групи увійшли заступник голови суду Хайкін В.М.,
суддя Штих Т.В., керівник апарату суду Кіян Т.А., начальник ТУ ДСА
України у Харківській області Остапенко В.В., начальник відділу з питань
управління об`єктами державного майна ТУ ДСА України у Харківській
області Вялик В.О., представники ТОВ «СКІ ГРУП».
22 листопада 2018 року робочою групою складено календарний графік
виконання робіт по ремонту внутрішніх приміщень Дзержинського
районного суду м. Харкова, відповідно до якого заплановано провести у
лівому крилі улаштування покриття підлоги з нівілірмаси протягом
22-25 листопада, улаштування покриття з плитки керамічної протягом
26-30 листопада поточного року, оздоблення стін гіпсокартоном протягом
22-27 листопада, шпаклювання стін протягом 26-28 листопада, фарбування
стін протягом 29 листопада – 1 грудня, 3 грудня, улаштування підвісної стелі
протягом 3-5 грудня; у правому крилі улаштування покриття підлоги з
нівілірмаси протягом 3-5 грудня, улаштування покриття з плитки керамічної
протягом 5-10 грудня, оздоблення стін гіпсокартоном протягом
28-30 листопада, шпаклювання стін протягом 30 листопада – 2 грудня,
фарбування стін протягом 7 грудня, 10-12 грудня, улаштування підвісної
стелі протягом 12-14 грудня.

3. Організація кадрової роботи Дзержинського районного
м. Харкова

суду

Ведення кадрового діловодства та проходження державної служби у
Дзержинському районному суді м. Харкова організована і проводиться з
дотриманням вимог чинного законодавства.
Наказом керівника апарату суду від 07.07.2011 № 02-09/12-1
відповідальною особою за ведення діловодства з кадрових питань у суді
визначена Бугай Н.С.
Згідно з рішенням загальних зборів суддів від 15.05.2017 головою
Дзержинського районного суду м. Харкова строком на 3 роки обраний
Шестак О.І. (протокол загальних зборів суддів Дзержинського районного
суду м. Харкова від 15.05.2017 № 5), а заступником голови Дзержинського
районного суду м. Харкова, строком на 3 роки, обраний Хайкін В.М.
(протокол загальних зборів суддів Дзержинського районного суду м. Харкова
від 15.05.2017 № 5).
Станом на 16 листопада 2018 року штатна чисельність Дзержинського
районного суду м. Харкова складає 97 осіб, з них 22 суддів. Дев’ять посад
суддів є вакантними. У суддів Цвіри Д.М. та Рибальченко Л.М. закінчився
п’ятирічний термін повноважень. Суддя Лазюк С.В. відсторонений від
здійснення правосуддя на підставі рішення Вищої ради правосуддя
від 4 травня 2018 року № 1316/0/15-18.
Вакантні 4 посади помічників суддів, 1 працівник перебуває у відпустці
у зв’язку з вагітністю і пологами, 7 працівників перебуває у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Черговість надання відпусток працівникам апарату, суддям, керівнику
та заступнику керівника апарату суду визначається відповідними графіками
на 2018 рік, які затверджені наказом голови суду від 29.12.2017 № 02-33/119
та наказом керівника апарату суду від 28.12.2017 № 02-33/116. Судді та
працівники апарату суду ознайомлені з графіками відпусток.
Щорічне оцінювання державних службовців проведено відповідно до
вимог Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII та
Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 2017 р. № 640 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 185).
Про проведення оцінювання державних службовців, керівником апарату
Дзержинського районного суду видано наказ від 11.09.2018 № 02-05/73-1
«Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців Дзержинського районного суду м. Харкова, які займають посади
державної служби категорії «В» у 2018 році», із зазначенням списку
державних службовців, які підлягають оцінюванню та строком проведення
оцінювання. Визначені завдання і ключові показники діяльності державних
службовців, проведені оціночні співбесіди, виставлені оцінки з

обґрунтуванням. Всього щорічне оцінювання повинно пройти 34 державних
службовців.
Результати оцінювання затверджені наказом керівника апарату
Дзержинського районного суду м. Харкова від 14.11.2018 № 02-05/100 «Про
затвердження результатів оцінювання службової діяльності державних
службовців суду». За результатами оцінювання державними службовцями
разом із службою управління персоналом складені індивідуальні програми
підвищення рівня професійної компетентності. В особових справах
зберігаються затверджені висновки, щодо результатів оцінювання службової
діяльності державних службовців. Всі 34 державних службовця пройшли
щорічне оцінювання з результатом «позитивно».
Ведення особових справ здійснюється згідно з вимогами Порядку
ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого
наказом Національного агентства з питань державної служби
від 22.03.2016 № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2016 р. за № 567/28697 та Порядку формування, ведення, обліку та
зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової
адміністрації України від 20.05.2016 № 97. В особових справах державних
службовців у наявності особова картка державного службовця, підписаний
текст Присяги державного службовця, копія паспорта, копія облікової картки
платника податків, довідка про результати проведення перевірки відповідно
до Закону України «Про очищення влади» та копії необхідних наказів та
документів, які свідчать про просування державного службовця по службі.
Документи зберігаються в хронологічному порядку. Всі копії документів у
справах засвідчені в установленому порядку та внесені до опису документів
особової справи. Особові справи реєструються в книзі обліку руху особових
справ (номенклатурна справа № 05-90 «Книга обліку руху особових справ»).
Особові справи працівників апарату суду та суддів зберігаються у
металевому сейфі.
Ведення та облік трудових книжок проводиться відповідно до вимог
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58. В
суді ведеться книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них
(номенклатурна справа № 05-89). До трудових книжок вчасно та відповідно
до наказів вносяться відомості про призначення, переведення, заохочення,
присвоєння рангів. Трудові книжки усіх працівників суду зберігаються у
металевому сейфі.
Наказом керівника апарату від 17.03.2017 № 02-33/28 (зі змінами наказ
від 22.09.2017 № 02-33/88) створена дисциплінарна комісія. У 2018 році
відповідно до Журналу реєстрації та обліку дисциплінарних справ стосовно
1 особи було застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді попередження
про неповну службову відповідність.

4. Наявність затвердженої номенклатури справ суду та відповідність їх
ведення законодавству.
Номенклатура справ Дзержинського районного суду м. Харкова
на 2018 рік складена керівником апарату суду 01.12.2017, схвалена на
засіданні експертної комісії суду 01.12.2017 (протокол № 6), погоджена
експертно-перевірною комісією Державного архіву Харківської області
12.12.2012 (протокол № 13) та затверджена головою суду 01.12.2017, що
відповідає вимогам Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді,
апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя,
Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому
спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ,
затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 173 від
17.12.2013 (далі – Інструкція з діловодства) та вимогам Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на
Підприємствах, в установах і
організаціях, затверджених
наказам Міністерства
юстиції України
18.06.2015 № 1000/5 (далі – Правила з діловодства).
Наказом Державної судової адміністрації України № 1087 від 07.12.2017
затверджено новий Перелік судових справ і документів, що утворюються в
діяльності суду, із зазначенням строків зберігання.
На підставі зазначеного Переліку керівником апарату суду 04.01.2018
складена номенклатура справ Дзержинського районного суду м. Харкова на
2018 рік, схвалена на засіданні експертної комісії суду 04.01.2018 (протокол
№ 1), погоджена експертно-перевірною комісією Державного архіву
Харківської області 31.01.2018 (протокол № 1) та затверджена головою суду
01.02.2018, що відповідає вимогам Інструкції з діловодства та Правилам з
діловодства.
У кожному структурному підрозділі суду зберігаються витяги з
номенклатури справ суду, що відповідає вимогам п. 10.6 Інструкції з
діловодства. На номенклатурних справах суду зазначено номенклатурні
номери, заголовки справ та строки зберігання.
Накази з основної діяльності суду за 2018 рік зберігаються в
номенклатурній справі № 02-05/2018. На всіх наказах проставлено хто
підготував проект наказу, всі накази доводяться до відома працівників
апарату суду та суддів. До наказів, які затверджують Положення, списки,
графіки тощо, долучаються документи які затверджуються відповідними
наказами. При внесенні змін до складу комісій в наказах зазначається номер
та дата наказу, яким утворено та затверджено персональний склад комісії.
При затвердженні нового складу комісії зазначається, що наказ про
затвердження попереднього складу комісії втратив чинність.
Накази керівництва апарату суду щодо надання права доступу та
позбавлення права доступу до автоматизованої системи документообігу суду
комп’ютерної програми «Д-3» суддям та працівникам апарату
Дзержинського районного суду Харківської області вносяться до КП «Д-3» у

відповідності з вимогами п. 2.1.1. Положення про автоматизовану систему
документообігу суду, затвердженого рішення Ради суддів України 26.11.2010
№ 30 (у редакції рішення Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 25)
(далі - Положення), а саме не пізніше наступного робочого дня, що настає
після їх підписання.
Керівником апарату суду виносяться розпорядження про повторний
автоматизований розподіл справ між суддями відповідно до вимог
Положення та Засад використання автоматизованої системи документообігу
Дзержинського районного суду м. Харкова, затвердженого рішенням зборів
суддів 18.06.2015 (протокол № 8) зі змінами. Електронні примірники
розпоряджень вносяться до автоматизованої системи документообігу суду не
пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. В
паперовому вигляді розпорядження долучаються до матеріалів справи та
другий примірник зберігається в номенклатурній справі № 02-06/2018.
5. Дотримання порядку передачі судових рішень до ЄДРСР
Щомісяця до суду з ДП «ІСС» надходить інформація щодо надіслання
судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень. Зазначена
інформація доводиться до відома суддів Дзержинського районного суду м.
Харкова. Інформацію про направлення судом судових рішень до ЄДРСР з
01.01.2018 по 15.11.2018 надано ТУ ДСА України в Харківській області в
окремій таблиці.
6. Навантаження та стан розгляду справ
Штатна чисельність суддів Дзержинського районного суду м. Харкова
складає 22 судді, станом на 16.11.2018 за фактом 10 суддів мають
повноваження щодо розгляду справ.
Відповідно до даних статистичного звіту форми № 1-мзс «Звіт місцевих
загальних судів про розгляд судових справ», в період з 01.01.2018 та станом
на 16.11.2018 на розгляді Дзержинського районного суду м. Харкова
перебувало 20757 справ та матеріалів всіх категорій, з них: надійшло – 16909
справ та матеріалів; розглянуто – 14151 справу та матеріали; залишок
нерозглянутих справ – 6606 справ та матеріалів, з них 1747 справ та
матеріалів не розглянуто понад 1 рік.
Середня кількість розглянутих справ на одного суддю Дзержинського
районного суду м. Харкова на момент здійснення заходів аналізу складає
1415 справ та матеріалів.
Детальну інформацію щодо навантаження на кожного суддю надано
ТУ ДСА України в Харківській області в окремій таблиці.
7. Суддівське самоврядування

Згідно зі ст. 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в
Дзержинському районному суді м. Харкова проводяться збори суддів.
Станом на 16.11.2018 в суді проведено чотири засідання зборів суддів
Дзержинського районного суду м. Харкова:
- 25.01.2018 – з питання обрання делегатів на спільні збори суддів
загальних судів Харківської області з приводу обрання делегатів
на ХV черговий з’їзд суддів України;
- 10.05.2018 – з питання визначення порядку передачі для повторного
автоматизованого розподілу судових справ, які не розглянуті суддею
Лазюком С.В. у зв’язку з його тимчасовим відстороненням від здійснення
правосуддя;
- 21.06.2018 – з питань: звіт голови суду та керівника апарату суду
за 1 півріччя 2018 року; затвердження «Положення про помічника голови
суду»; затвердження «Положення про помічника заступника голови суду»;
затвердження «Положення про помічника судді»; врегулювання деяких
питань розподілу судових справ між суддями Дзержинського районного суду
м. Харкова в період літніх відпусток;
- 08.11.2018 – з питання обрання таємним голосуванням делегатів на
спільні збори суддів місцевих загальних судів Харківської області для
обрання делегатів на ХV1 позачерговий з’їзд суддів України.
На виконання п. 4 ч. 5 ст. 128 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» 29.12.2017 (протокол № 11) на засіданні зборів суддів було заслухано
звіти голови Дзержинського районного суду м. Харкова Шестака О.І. та
керівника апарату суду Кіян Т.О. про виконані заходи за 2017 рік та на
засіданні зборів суддів 21.06.2018 заслухано звіти керівництва суду за
виконану роботу за 1 півріччя 2018 року.
Головою суду проводяться оперативні наради з суддями Дзержинського
районного суду м. Харкова, про що складаються відповідні протоколи, до
протоколів долучаються матеріали, які обговорювались на нараді. Станом на
16.11.2018 в суді було проведено 26 нарад.
На нарадах обговорюються питання: щодо підведення підсумків роботи
діяльності суду та організаційні питання; стан навантаження на суддів;
оговорюються статистичні показники за результатами складання
щоквартального статистичного звіту форми № 1-мзс; обговорюється судова
практика
та причини скасування судових рішень
апеляційною та
касаційною інстанціями; оголошуються ухвали апеляційної та касаційної
інстанцій; обговорюються листи, які надходять з Ради суддів України,
Державної судової адміністрації України та територіального управління,
судів вищої ланки, інших організацій; питання щодо функціонування
автоматизованої системи документообігу суду; тощо.
8. Незалежність суддів
За інформацією Голови Дзержинського районного суду м. Харкова у
2018 році наявні три випадки звернення суддів до Вищої ради правосуддя та

