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Цей звіт підготовлено Громадською організацією «Центр демократії та верховенства права» в 
рамках реалізації грантового проекту «Зручний суд», який здійснюється за підтримки 
американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках 
Програми «Нове правосуддя. Погляди авторів, викладені у цьому звіті, не обов’язково 
відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів 
Америки. 
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Вступ 

У звіті Європейської комісії з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) 
«Системи правосуддя у Європі: ефективність та якість правосуддя – 2018 рік» щодо оцінки 
функціонування судових систем у 45 державах-членах наголошується, що зрозумілість і 
доступність судових процедур значною мірою впливають на підвищення рівня довіри 
громадян до судової системи в цілому.  

У 2015 році, за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя», Радою суддів була 
затверджена система оцінювання роботи суду. Серед критеріїв, що впливають на 
формування оцінки відвідувачами суду, є повнота та зрозумілість інформації, що 
надається у приміщенні суду.  

В жовтні 2018 року, Радою суддів України було прийнято рішення № 72 на підтримку 
концепції проекту «Зручний суд», що спрямований на підвищення інформаційної 
доступності судів для громадян.  

Очікується, що впровадження цього проекту буде сприяти забезпеченню 
передбачуваності інформаційного забезпечення судів, координації роботи органів 
судового адміністрування в усіх регіонах України та підвищить рівень доступності 
правосуддя для громадян. 

 

Про проект “Зручний суд” 

Реалізація проекту відбувалася у три етапи: моніторинг інформаційного забезпечення 
приміщень судів м. Києва, розробка текстового наповнення інформаційного забезпечення 
приміщень судів та розробка макетів інформаційного забезпечення приміщень судів. 

Етап 1. Проведення моніторингу інформаційного забезпечення приміщень судів м. 
Києва 

В рамках проекту було здійснено аналіз інформаційного забезпечення судів першої 
інстанції м. Києва для виокремлення існуючих найкращих зразків інформаційних 
матеріалів та розробки на їх базі стандартних за змістом та оформленням інформаційних 
матеріалів для розміщення у приміщеннях всіх судів. 

Етап 2. Розробка текстового наповнення інформаційного забезпечення приміщень 
судів  

За результатами моніторингу було виявлено, що частина важливої інформації для 
громадян (наприклад, про виконання судового рішення або про порядок апеляційного 
оскарження) відсутня в приміщеннях судів. Для реалізації проекту була створена Робоча 
група, до складу якої увійшли представники: Ради суддів України, ГО «Центру демократії 
та верховенства права», Територіального управління Державної судової адміністрації в м. 
Києві, пілотних судів (Голосіївського, Святошинського та Деснянського районних судів м. 
Києва), а також представники Програми USAID “Нове правосуддя”.  

Робочою групою був напрацьований перелік необхідних інформаційних матеріалів та їх 
текстове наповнення для розміщення на інформаційних стендах у приміщеннях судів. З 
огляду на подальше практичне застосування розроблених макетів, при їх підготовці 
враховувалась обмеженість простору в приміщень судів.  

Етап 3. Розробка макетів інформаційного забезпечення приміщень судів  

Після узгодження текстів інформаційних матеріалів, їх було графічно оформлено 
дизайнером з тим, щоб важлива для відвідувачів суду інформація була відображена у 
зручній та легкій для сприйняття формі.   

https://vkksu.gov.ua/userfiles/Rapport_avec_couv.pdf
https://vkksu.gov.ua/userfiles/Rapport_avec_couv.pdf
https://court.gov.ua/userfiles/sors15.pdf
https://court.gov.ua/userfiles/sors15.pdf


5 
 

Так, було розроблено макети наступних інформаційних матеріалів для друку та 
розміщення на веб-сайтах судів1: 

Плакати (рекомендований формат А1-А2): 
1. Організація роботи суду 
2. Подання позовної заяви 
3. Судовий збір 
4. Права учасників судового процесу + Виконання судового рішення 
5. Правила поведінки в залі судових засідань 
6. Безоплатна правова допомога 

 
Буклети (рекомендований формат А4 з двома фальцами): 

1. Вирішення спору в процесі медіації 
2. Протидія домашньому насильству 
3. Суд за участі присяжних 
4. Досудова пробація 

 
Корисна інформація (рекомендований формат А4): 

1. Визначення територіальної підсудності цивільних та адміністративних справ 
2. Особи, звільнені від сплати судового збору 
3. Відстрочення, розстрочення, зменшення та звільнення від сплати судового 

збору 
4. Ставки судового збору 
5. Внесення та повернення застави 
6. Підготовка заяви про усунення недоліків 
7. Підготовка позовної заяви у цивільній справі 
8. Підготовка апеляційної скарги у цивільній справі 

 
Зразки процесуальних заяв (рекомендований формат А4): 

1. Заява про ознайомлення з матеріалами справи 
2. Заява про видачу копії рішення суду 
3. Заява про видачу виконавчого листа 
4. Заява про підтвердження внесення застави 
5. Заява про повернення внесення застави 
6. Заява про повернення судового збору 
7. Заява про повернення помилково сплаченого судового збору 
8. Заява про розстрочення/ відстрочення сплати судового збору 
9. Заява про усунення недоліків у позовній заяві 

 
Зазначені матеріали у стислому вигляді та у доступній формі інформують громадян про 
основні послуги, які надаються судами та організаціями, дотичними до системи 
правосуддя, а також містять QR-коди, посилання на відповідні веб-сайти та номери 
телефонів, за якими громадяни зможуть дізнатися більше інформації щодо зазначених 
питань. Редагування зазначених матеріалів, у випадку законодавчих змін чи необхідності 
оновити якісь секції, рекомендується здійснювати у програмах Adobe Illustrator (файли 
формату .ai) та Adobe InDesign (файли формату .indd).  

В контексті візуалізації матеріалу надзвичайно важливо було також підібрати такі кольори 
та шрифти, що були б комфортними для сприйняття. Головними проблемами дизайну 
інформаційних матеріалів у судах наразі є відсутність контрасту та ієрархії у макеті 
сторінки; неоднорідність типографії (непослідовне форматування).  

                                                
1 Макети інформаційних матеріалів доступні в електронному вигляді за посиланням 
https://drive.google.com/open?id=1_Gsff9KhmtZZPmrobMDdo9--ZlB6K9k6 
 

https://drive.google.com/open?id=1_Gsff9KhmtZZPmrobMDdo9--ZlB6K9k6


6 
 

З огляду на це, Робочою групою було прийнято рішення зупинитись на двох кольорах: 
рудувато-коричневий (рис.1) та зелена сосна (рис.2).  

 

Рис.1 Запропонований колір рудувато-коричневий. 

Рис.2 Запропонований колір зелена сосна. 

Окрема увага в ході реалізації етапу візуалізації інформаційних матеріалів була приділена 
також шрифтам. Було вирішено, що в подальшому для інформаційних матеріалів слід 
використовувати шрифт Georgia (рис.3). Його переваги: перехідна антиква. Це 
універсальний безкоштовний системний шрифт з засічками, що полегшує читабельність 
(великий зріст рядкових літер). Великий контраст між Bold та Regular накресленнями. Буде 
легкий в подальшому використанні державними органами, адже його не треба 
завантажувати та встановлювати (він є в кожному Windows, а також macOS). 

Далі - детальний огляд реалізації кожного з етапів проекту “Зручний суд”.  
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Етап 1. Моніторинг інформаційного забезпечення приміщень судів м. Києва 

Під час здійснення моніторингу моніторами було відвідано 12 судів першої інстанції 
м. Києва. Так, протягом серпня-вересня 2019 року, відповідно до розробленої експертами 
ГО «Центр демократії та верховенства права» методології2, моніторами проекту було 
відвідано п’ятнадцять приміщень судів першої інстанції загальної, господарської та 
адміністративної юрисдикції. Оцінка інформаційного забезпечення здійснювалася шляхом 
оцінки п’яти блоків інформації, що були поділені у розрізі їхнього змістовного наповнення.  

 

Основні рекомендації щодо підвищення якості інформаційного забезпечення 

приміщень місцевих судів м. Києва 

 

За результатами здійсненого моніторингу для покращення якості інформаційного 
забезпечення приміщень місцевих судів було рекомендовано: 

1. Виробити уніфіковані для всіх місцевих судів стандарти та вимоги щодо змісту 
інформації, яка має бути розміщена в приміщенні  суду. 

2. Розміщувати інформацію однієї тематики в одному місці. 

3. Забезпечити відповідність заголовку інформаційного стенду змісту інформації, яка 
на ньому розміщена. 

4. Здійснити структурування, спрощення та візуалізацію інформації для розуміння її 
відвідувачами судів, які не мають юридичної освіти (юридичного досвіду). 

5. Забезпечити наявність у приміщеннях судів актуальних зразків типових заяв та 
клопотань як у паперовому, так і в електронному форматі. 

6. Слідкувати за актуальністю інформації та в разі потреби оновлювати її. 

7. Уникати розміщення інформації у вигляді роздруківок із нормативно-правових 
актів. Адаптувати тексти з нормативно-правових актів з наданням практичних 
прикладів з тим, щоб їх могли зрозуміти громадяни які не мають юридичної освіти 
(юридичного досвіду). 

8. Розміщувати інформацію, яка може бути корисною для громадян у контексті 
вирішення спорів (інформація про медіацію, безоплатну правову допомогу, тощо).  

  

                                                
2 Зі звітом за результатами моніторингу інформаційного забезпечення приміщень судів м. Києва можна 
ознайомитись на сайті Центру демократії та верховенства права.  https://cedem.org.ua/library/ 

https://cedem.org.ua/library/
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Етап 2 . Розробка текстового наповнення інформаційного забезпечення приміщень 
судів 

Зафіксовані за результатами моніторингу найкращі практики інформаційного 
забезпечення приміщень судів та виявлені проблеми були враховані Робочою групою при 
розробці текстів інформаційних матеріалів. Розроблені в рамках проекту макети 
інформаційних матеріали є результатом плідної співпраці представників громадянського 
суспільства та судової влади. Тематика розроблених інформаційних матеріалів 
стосується наступних блоків: 

- Інформаційне забезпечення щодо прав учасників судового процесу 

 

 

Основною метою інформаційних матеріалів 
даного блоку є надання громадянам 
загального розуміння їх прав як сторони у 
справі та як учасника судового процесу. 
Окрема увага приділена роз’ясненню того, як 
громадянину реалізувати зазначені права: які 
документи з собою мати, до кого та яких 
кабінетів звертатись.  

Логічним доповненням до зазначеного 
інформаційного матеріалу є розроблені 
покрокові інструкції та зразки відповідних 
заяв. Так, у рамках цього блоку було 
розроблено зразок заяви про ознайомлення з 
матеріалами справи, зразок заяви про видачу 
копії судового рішення та зразок заяви про 
видачу виконавчого листа.  

 

 

- Інформаційне забезпечення щодо подання позовної заяви та апеляційної 

скарги 

 

Для того, щоб мінімізувати допущення помилок під час підготовки та оформлення позовної 
заяви, запропоновано розміщувати у судах детальну інформацію, свого роду “чек-лист”, з 
яким громадяни матимуть змогу звіритись перед поданням позовної заяви до суду.  

Запропоновано також 
розміщувати й таку корисну 
інформацію: таблиця визначення 
підсудності,  оформлення позовної 
заяви; інформація щодо 
виправлення недоліків в позовній 
заяві з покроковою інструкцією із її 
оформлення; зразок заяви про 
усунення недоліків. Зважаючи, що 
апеляційні скарги подаються 
через суди першої інстанції, варто 
також розміщувати в судах й 
інформацію щодо порядку 
подання апеляційної скарги.   
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- Інформаційне забезпечення щодо здійснення передбачених законом 
платежів 

Розміщення виключно витягу із Закону України “Про судовий збір” є недостатнім, тому 
було запропоновано розмістити в приміщеннях судів інформацію щодо сплати судового 
збору доступною мовою із зазначенням варіантів та порядку його сплати.  

Щодо зазначення ставок 
судового збору, було прийнято 
рішення перейняти найкращі 
практики, що вже існують в 
окремих судах, що було виявлено 
в ході проведеного моніторингу, а 
саме - зазначати обраховану 
суму ставок судового збору 
станом на 1 січня поточного року.  

В рамках проекту запропоновано 
в приміщеннях судів надавати 
інформацію щодо осіб, які 
звільнені від сплати судового 
збору та тих, хто мають право на 
його відстрочення/розстрочення, 
а також щодо повернення сплаченого судового збору із зразком відповідних заяв.  

Крім судового збору, одним із платежів є внесення застави, саме тому важливо 
розміщувати інформацію про її сплату та повернення у приміщеннях та на сайтах судів. З 
огляду на зазначене командою проекту була розроблена покрокова інструкція щодо 
сплати і повернення застави, із зразками відповідних заяв.  

- Інформаційне забезпечення корисною інформацією 

На нашу думку надзвичайно важливо надавати в приміщенні суду корисну дотичну до 
здійснення правосуддя інформацію для підвищення загальної обізнаності громадян про їх 
права, обов’язки та можливості в контексті вирішення спорів.  

Для формування культури досудового вирішення спорів та, у перспективі, зменшення 
навантаження на суди, ми пропонуємо до розміщення в приміщеннях судів інформації про 
медіацію, а для сприяння формуванню у суспільстві розуміння важливості  ролі присяжних 
у здійсненні правосуддя – інформацію про суд присяжних. 

Надзвичайно важливо сприяти 
зниженню рівня домашнього 
насильства в Україні, зокрема і 
через інформування громадян 
щодо тих органів, куди можна 
звернутись за допомогою, одним 
із яких є суд. Саме тому було 
розроблено буклет із інформацією 
щодо протидії домашньому 
насильству для розміщення в 
приміщеннях судів.  

Також  в рамках проекту Зручний 
суд розроблено та запропоновано 
до розміщення ознайомчу 
інформацію про досудову 
пробацію.  
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Для підтримки найменш захищених верств населення, що звертаються до суду, доцільно 
також надати детальну інформацію про можливість використання безоплатної правової 
допомоги. З огляду на це в рамках проекту також були розроблені відповідні інформаційні 
матеріали із зазначенням переліку осіб, що мають право на таку допомогу та адрес 
відповідних центрів БПД для отримання більш детальної інформації.  

Також важливо пам’ятати, що ухвалення судове рішення у справі - це лише перший крок 
до відновлення порушених прав. Важливо також, щоб це рішення було виконано 
належним чином. Саме тому громадянам важливо розуміти яким чином відбувається 
процес виконання рішення суду та які права вони мають у зв’язку із цим. Зазначена 
інформація із контактами уповноважених органів була запропонована до розміщення у 
приміщеннях судів. 

- Інформаційне забезпечення щодо організації роботи суду 

За результатом проведеного 
моніторингу було виявлено, що 
здебільшого в приміщеннях 
судів розміщують інформацію 
про керівництво суду із 
зазначенням годин для прийому 
громадян, однак відсутня 
інформація до кого звертатися 
за вирішенням окремих питань. 
Саме тому командою проекту 
було розроблено плакат із 
детальною інформацією про 
організації роботи суду, із 
зазначенням годин роботи та 
прийому громадян всіх 
структурних одиниць суду 
(канцелярії, архів тощо). 

Окрему увагу слід приділити інформації щодо правил поведінки в суді для розміщення в 
залах судових засідань.   
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Етап 3. Розробка макетів інформаційного забезпечення приміщень судів 

Враховуючи великий об’єм інформації та просторові обмеження приміщень судів, 
Робочою групою спільно з професійним дизайнером було вирішено викладати інформацію 
в різних форматах – плакати, буклети, зразки заяв та інструкції.  

Інформаційні плакати (рекомендований розмір А1-А2) будуть містити інформацію про: 
організацію роботи суду, подання позовної заяви, права учасників судового процесу, 
виконання судового рішення, безоплатну правову допомогу. Ці плакати запропоновано в 
подальшому розміщувати на інформаційних стендах у зручному та доступному для 
відвідувачів місці. Також запропоновано у рекомендованому розмірі А3 розміщувати 
інформацію щодо правил поведінки в судовому процесі у кожному залі судових засідань.  

Інформацію, що є корисною для відвідувачів суду в контексті вирішення спорів та захисту 
їхніх прав, запропоновано розміщувати у вигляді буклетів на спеціальних інформаційних 
стійках.  

Що ж до інформації, яка є помічною до плакатів, а також зразки відповідних заяв, Робочою 
групою запропоновано розміщувати у вигляді перекидних книг формату А4, розміщених 
у зручному та доступному для відвідувачів місці (наприклад, біля столів, передбачених 
для заповнення відповідних документів громадянами).  

Розроблені макети інформаційних матеріалів стали також предметом обговорення на 
презентації, що була проведена 18 грудня 2019 року у приміщенні правового клубу 
Pravocator. В презентації взяли участь заступниця керівника програми USAID “Нове 
правосуддя” Наталія Петрова, заступник голови Ради суддів України Вадим Бутенко, 

директор Центру демократії та 
верховенства права Тарас Шевченко, 
заступник Голови Державної судової 
адміністрації Сергій Чорнуцький, 
заступниця голови ТУ ДСА в м. Києві 
Наталія Чумак, юрист Центру 
демократії та верховенства права 
Іван П’ятак, а також представники 
пілотних судів: Вікторія Москович та 
Артем Щербак.  

Серед учасників заходу також були 
представники Прес-центру судової 
влади, Координаційного центру з 
надання безоплатної вторинної 
допомоги та представники районних 

судів м. Києва.  

“Для нас важливо підтримувати 
громадянське суспільство у просуванні 
судової реформи в Україні. Реалізація 
цього проекту насправді є чудовою 
ілюстрацією того, як ефективно може 
співпрацювати громадянське 
суспільство із судовою владою. В першу 
чергу, ця ініціатива про права людини та 
доступне правосуддя”, – зазначила 
Наталія Петрова, заступниця керівника 
Програми USAID “Нове правосуддя”. 
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“Ми здійснили надзвичайно великий обсяг 
роботи протягом цього проекту. 
Загальна ідея інформаційної навігації – 
запропонувати певні єдині стандарти 
для всіх. У мене є мрія, щоб в 
майбутньому співпраця й діалог між 
громадськістю та судами була лише в 
такій площині”, – підкреслив Вадим 
Бутенко, заступник голови Ради Суддів 
України. 

 

 

Висновок 

У рамках проекту було розроблено 19 макетів інформаційних матеріалів у двох кольорах: 
«зелена сосна» та «рудувато-коричневий». Три комплекти (плакати, буклети та додаткові 
матеріали) вже були специфіковані для трьох пілотних судів: Голосіївського, 
Святошинського та Деснянського районних судів м. Києва. Також були розроблені 
універсальні макети з пропусками у відповідних місцях, щоб інші суди мали можливість 
заповнити їх своїми даними.  

Очікується, що розроблені в рамках реалізації проекту макети стануть предметом 
розгляду на засіданні Ради суддів України та затверджені як рекомендовані для всіх судів 
України. Також зазначені інформаційні матеріали планується до розміщення в тому числі 
і на сайтах судів. 

Очікується, що в подальшому інформаційні матеріали будуть надруковані та розміщені на 
інформаційних стендах у пілотних судах для отримання зворотнього зв’язку від 
відвідувачів суду з тим, щоб оцінити їх ефективність та внести відповідні зміни. Після цього 
очікується, що розроблені макети, за умови схвалення Радою суддів України, будуть 
використовуватись у всіх судах першої інстанції.   
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Про Програму USAID “Нове правосуддя” 

Про програму 

Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) працює в Україні з жовтня 2016 року. 

Мета програми – надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, адвокатській 
спільноті, правничим школам, громадянському суспільству, ЗМІ та громадянам у 
створенні умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної 
системи правосуддя, яка забезпечує верховенство права, та у боротьбі з корупцією. 

Програма USAID «Нове правосуддя» ґрунтує свою діяльність на здобутках попередніх 
проектів USAID «Україна: верховенство права» й «Справедливе правосуддя» та 
використовує їх досягнення для координації тісної співпраці з українськими партнерами, 
проектами USAID та Уряду США й іншими проектами міжнародних донорських організацій 
в Україні. 

Місія програми 

Сприяти демократичному та економічному розвитку України, надаючи допомогу в 
становленні справедливої, незалежної, прозорої та відповідальної судової системи. 

Бачення програми 

Ми працюємо заради утвердження в Україні незалежної, очолюваної ефективними 
лідерами судової влади, якій довіряє українське суспільство. 

Програма «Нове правосуддя» зосереджує роботу на п‘яти основних завданнях: 

●  Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування; 

●  Підвищення підзвітності та прозорості судової влади; 

●  Сприяння вдосконаленню судового адміністрування; 

●  Підвищення якості правничої освіти з метою покращення професійної підготовки 
кадрів для судової системи; 

●  Розширення можливості доступу до правосуддя та захисту прав людини. 

Детальнішу інформацію про програму можна отримати за телефоном +38 (044) 581-3303, 
на вебсайті www.newjustice.org.ua або на сторінці у Фейсбук: fb.com/usaid.newjustice.  

 

Про ГО “Центр демократії та верховенства права” 

Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) – громадська організація, заснована 
українськими юристами у 2005 році. Місією ЦЕДЕМ є сприяти розвитку суспільства 
активних та відповідальних громадян. 

ЦЕДЕМ працює у сферах аналітики та адвокації, спрямовуючи свої зусилля на побудову 
правової держави, розвиток якісних та незалежних медіа, підтримку громадських 
платформ і рухів.  

Втілюючи свою місію ЦЕДЕМ сконцентрував свою роботу у трьох напрямках: утвердження 
верховенства права; розвиток незалежних медіа; посилення ролі громадянського 
суспільства 

ЦЕДЕМ є засновником та активним учасником таких важливих ініціатив як Рух Чесно, 
Реанімаційний пакет реформ, Незалежна медійна рада, Кампанія "За безпечні дороги", 
Рух Стоп Цензурі, Міжнародна школа медіа права та інші. 
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Більше про роботу Центру у річних звітах http://cedem.org.ua/who-we-are/richnyj-zvit 

 

 

 

Додаток 1 Зразки макетів інформаційних матеріалів  

 Приклади макетів інформаційних матеріалів, рекомендованих до друку у 

розмірі А1 в двох кольорових рішеннях  

 

 

  

http://cedem.org.ua/who-we-are/richnyj-zvit
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(рекомендовано до розміщення в залах судових засідань у розмірі А3)  
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 Приклади макетів інформаційних матеріалів, рекомендованих до друку у розмірі А4 

в двох кольорових рішеннях  
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 Приклади макетів інформаційних матеріалів, рекомендованих до друку у форматі 

буклетів у двох кольорових рішеннях  
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