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

28 серпня 2014 року місто Київ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 13

Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора 
Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Живаєва В. І. про 
результати щомісячного моніторингу стану інформаційного наповнення веб- 
сайтів загальних судів на офіційному веб-порталі судової влади України, 
відповідно до статті 113, статті 122 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», рішення ради суддів загальних судів від 28 лютого 2013 року № 12, від 
25 червня 2013 року № 53 та від 13 лютого 2014 року № 20, рада суддів 
загальних судів

в и р і ш и л а :

1. Інформацію генерального директора Державного підприємства 
«Інформаційні судові системи» Живаєва В. І. про результати щомісячного 
моніторингу стану інформаційного наповнення веб-сайтів загальних судів на 
офіційному веб-порталі судової влади України, взяти до відома.

2. Схвалити діяльність 25 апеляційних та 664 місцевих загальних 
судів в частині неухильного дотримання вимог чинного законодавства, зокрема 
статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», щодо 
інформаційного наповнення і функціонування офіційних веб-сайтів судів на 
веб-порталі судової влади України та виконання рішення ради суддів загальних 
судів від 28 лютого 2013 року № 12.

3. За результатами проведеного Державним підприємством 
«Інформаційні судові системи» щомісячного моніторингу стану 
інформаційного наповнення веб-сайтів загальних судів на офіційному 
веб-порталі судової влади України за липень 2014 року, відзначити, як 
позитивний приклад в частині забезпечення інформаційного наповнення 
веб-сайтів роботу: Вінницького міського суду Вінницької області, апеляційного 
суду Х а р к івс ь к о ї  області,  К овпак івського  райо н н о го  суду міста Суми, 
Володарського районного суду Київської області, апеляційного суду Одеської 
області.



4. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на 
офіційному веб-порталі судової влади України інформацію про результати 
щомісячного моніторингу стану інформаційного наповнення веб-сайтів 
загальних судів у період з 01 липня по 31 липня 2014 року.

5. Доручити Державній судовій адміністрації України вжити заходи 
щодо виключення інформації про склад суду з наступного переліку інформації, 
яка підлягає оприлюдненню на веб-сайтах загальних судів офіційного 
веб-порталу судової влади України, які автоматично наповнюються з 
автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3», а саме:

- «Списку справ, призначених до розгляду»;
- «Списку справ, по яким надійшли апеляційні скарги»;
- «Списку автопризначених справ, що надійшли вперше».

Рішення ради суддів загальних судів є обов'язковим для суддів, які 
займають адміністративні посади в судах відповідної судової юрисдикції.

Рішення ради суддів загальних судів може бути скасовано конференцією 
суддів загальних судів.

Голова ради суддів
загальних судів П- О. Гвоздик


