
Додаток 

До рішення Ради суддів України 

від 02 квітня 2015 року № 31 

 

План заходів 

щодо приведення приміщень місцевих загальних, окружних адміністративних, господарських судів та відповідних 

апеляційних судів у стан, що за основними параметрами забезпечує належні умови для здійснення правосуддя судів  

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Строк 

виконання 
Відповідальні Виконавці Обґрунтування 

1 2 3 4 5 6 

Забезпечення доступу до правосуддя маломобільних груп населення (МГН) 

 

Конвенція про права інвалідів та 

Факультативний протокол до неї, 

Доручення Президента України від 

23.10.2012 № 1-1/2850 

1 Облаштувати приміщення судів 

пандусами (у тому числі 

переносними), кнопками виклику, 

табличками з відповідною 

інформацією 

 

квітень-

грудень 

2015 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

2 Визначити відповідальних працівників 

суду за доступ до правосуддя МГН та 

інших груп населення (до залів 

судових засідань, канцелярії тощо) та 

провести інструктаж щодо етики 

поведінки  

 

квітень  

2015 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

Забезпечення проведення судових засідань виключно в спеціально 

обладнаному приміщенні суду 

Закон України "Про забезпечення 

права на справедливий суд", 
Прикінцеві та перехідні положення. 

Кримінальний процесуальний кодекс 

України, Перехідні положення 

Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів 

поводження і покарання 

 



2 
 

1 Запровадження розробки та 

затвердження графіків слухання справ 

з урахуванням наявних залів судових 

засідань 

 

щомісячно 

 

ДСА України 

Голови судів, 

Керівники 

апаратів судів  

 

2 Визначити технічну можливість 

улаштування додаткових залів судових 

засідань 

квітень-

травень  

2015 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

3 Облаштувати зали судових засідань 

загородженнями із скла  

грудень 

2016 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

Забезпечення економії витрат енергетичних, теплових, водних ресурсів Постанова КМУ від 01.03.14 № 65 

"Про економію державних коштів та 

недопущення втрат бюджету" 

1 Встановити електро-, водо-, тепло- 

лічильників  

грудень 

2016 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

2 Утеплити фасади (у тому числі заміна 

вікон на енергозберігаючі) 

грудень 

2016 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

Забезпечення належних умов перебування в суді підсудних і конвою Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів 

поводження і покарання 

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 

1 Підготовити звернення до ВСУ, 

ВССУ, Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, ГПУ, МЮУ, МВС голів судів 

про створення робочої групи з питань 

уникнення суперечностей Загальній 

декларації прав людини та 

Європейській конвенції із захисту прав 

травень  

2015 р. 

 

ДСА України 

 

ДСА України 
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людини в частині запобігання 

перебуванню обвинувачених 

(підсудних, засуджених) у камерах, які 

розміщені в приміщеннях судів та 

запровадження принципу доставки до 

судів обвинувачених (підсудних, 

засуджених): "спеціальний автомобіль 

конвойної служби – зал судового 

засідання для розгляду кримінальних 

справ" 

2 Здійснити поточний ремонт камер для 

підсудних та приміщень для конвою 

грудень 

2015 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

3 Придбати спеціальні лампи для 

знезараження камер для підсудних, 

залів судових засідань, приміщень для 

конвою 

липень 

2015 р. 

 

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

4 Забезпечити щоденне прибирання 

камер для підсудних 

постійно  

ДСА України 

Керівники 

апаратів судів, 

начальники ТУ 

ДСА України 

 

Проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва Закон "Про судоустрій і статус суддів" 

ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. 

СУДИ" 

 Господарські суди     

 Господарський суд Вінницької області 

(капітальний ремонт) 

   Роботи розпочато у 2004 році. 

Проведено тендер. Введення в 

експлуатацію (3,1 млн грн) 

 Господарський суд Рівненської області 

(реконструкція) 

   Роботи розпочато у 2011 році. 

Проведено тендер. (13,3 млн грн) 

 Апеляційні загальні суди     

 Апеляційний суд Кіровоградської 

області  

(реконструкція) 

   Реконструкція адмінбудівлі по                    

вул. Волкова, 2 в м. Кіровограді 

(80,0 млн грн) 
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 Апеляційний суд Миколаївської 

області (реконструкція) 

   Роботи розпочато у 2004 році.  

(20,6 млн грн) 

 Апеляційний суд Рівненської області 

(капітальний ремонт) 

   Надано нове приміщення. Роботи 

розпочато у 2014 році. (30,7 млн грн)  

На сьогодні розміщується в аварійному 

приміщенні 

 Апеляційний суд Харківської області 

(капітальний ремонт) 

   Капітальний ремонт даху та фасаду 

(13,8 млн грн) 

 Апеляційний суд Черкаської області 

(реконструкція) 

   На підставі розпорядження Уряду 

передано нове приміщення, роботи 

розпочато у 2013 році (49,8 млн грн) 

 Місцеві загальні суди     

 Луцький міськрайонний суд 

Волинської області 

   Завершення будівництва «Палацу 

правосуддя» (19,2 млн грн) 

 Брусилівський районний суд 

Житомирської області 

   Роботи з переобладнання наданого 

приміщення розпочато у 2013 році. 

Введення в експлуатацію (1 млн грн) 

 Воловецький районний суд 

Закарпатської області 

   Аварійний стан даху. Розроблена ПКД 

(0,75 млн грн) 

 Іршавський районний суд 

Закарпатської області 

   Реконструкція. Розроблена ПКД.                

(1,2 млн. грн.) Введення в експлуатацію. 

 Центральний районний суд                        

м. Миколаєва 

   Суд відселено в інше приміщення у 

зв’язку з аварійним станом будівлі. 

На підставі рішення Уряду надано інше 

приміщення. (22 млн грн) 

 Білоцерківський міськрайонний суд 

Київської області 

   Дах, мережі опалення в аварійному стані 

(1,2 млн грн) 

 Броварський міськрайонний суд 

Київської області 

   Надано нове приміщення (покрівля, 3 

поверх) (1,2 млн грн) 

 Переяслав-Хмельницький 

міськрайонний суд Київської області 

   Незадовільний стан приміщення, з 1975 

року не проводився ремонт.  

(1,2 млн грн) 

 Залізничний районний суд м. Львова 

(вул. Драгоманова) 

   Роботи розпочато у 2011 році. Введення 

в експлуатацію (0,4 млн грн) 

 Франківський районний суд м. Львова    Аварійний стан (12 млн грн) 
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 Яворівський районний суд Львівської 

області 

   Роботи розпочато у 2013 році. Введення 

в експлуатацію (0,84 млн грн) 

 Дубровицький районний суд 

Рівненської області 

   Роботи розпочато у 2008 році. Введення 

в експлуатацію (0,9 млн грн) 

 Глухівський районний суд Сумської 

області 

   Надано нове приміщення 

Введення в експлуатацію (0,8 млн грн) 

 Жовтневий районний суд м. Харкова    Роботи розпочато у 2014 році. Аварійний 

стан. (0,9 млн грн) 

 Новокаховський міськрайонний суд 

Херсонської області 

   ПКД виготовлена у 2008 році  

(9,1 млн грн) 

 Кам’янець-Подільський 

міськрайонний суд Хмельницької 

області 

   Будівництво розпочато в 1994 році. 

(12,7 млн грн) 

 Ярмолинецький районний суд 

Хмельницької області 

   Заміна покриття даху (0,6 млн грн) 

 Вижницький районний суд 

Чернівецької області 

   Утеплення фасаду (0,3 млн грн) 

 Ічнянський районний суд 

Чернігівської області 

   Будівництво розпочато в 1994 році. 

(7 млн грн) 

 Щевченківський районний суд                      

м. Києва 

   Роботи розпочато у 2013 році. Введення 

в експлуатацію (17 млн грн) 

 Дарницький районний суд м. Києва    Роботи розпочато у 2013 році. Введення 

в експлуатацію (4,8 млн грн) 

 Окружні адміністративні суди     

 Миколаївський окружний 

адміністративний суд (реконструкція) 

   Роботи розпочато у 2010 році. 

Проведено тендер (14,9 млн грн) 

 Одеський окружний адміністративний 

суд (капітальний ремонт) 

   Роботи розпочато у 2008 році. 

Проведено тендер (10 млн грн) 

 Рівненський окружний 

адміністративний суд (реконструкція) 

   Роботи розпочато у 2012 році. 

Проведено тендер. Будівля аварійна. 

(18,1 млн грн). 

 Апеляційні адміністративні суди     

 Вінницький апеляційний 

адміністративний суд (реконструкція) 

   Роботи розпочато у 2012 році. 

Проведено тендер (27,1 млн грн) 

 Дніпропетровський апеляційний 

адміністративний суд (реконструкція) 

   Роботи розпочато у 2014 році. 

Проведено тендер (31,6 млн грн) 
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 Одеський апеляційний 

адміністративний суд (реконструкція) 

 

   Роботи розпочато у 2012 році. 

Проведено тендер (100,1 млн грн) 

 

Начальник адміністративно - 

господарського управління 

ДСА України                                                                                                                 С. Шевченко 


