
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                                                   Рішення Ради суддів  

        адміністративних судів України 

        від 18 липня 2014 року № 35 

Орієнтовний  план  роботи 

 Ради  суддів  адміністративних  судів  України  

на  друге  півріччя  2014  року 
 

№ 

з/п 

Питання порядку денного Дата 

проведення 

Доповідач Відповідальні 

1.  

Стан виконання Програми забезпечення безпеки 

працівників суду,охорони приміщень судів та покращення 

їх технічного укріплення на 2011-2013 роки, схваленої 

рішенням колегії ДСА України від 14 липня 2010 року         

№ 3/1 

упродовж 

півріччя 

 

Голова ДСА 

 

 

Кобилянський М.Г. 
 

Голова ДСА 

 

 

2.  

Про стан формування бюджетного запиту на 2015 рік в 

частині фінансування адміністративних судів 
вересень 

Голова ДСА 

 

Ємельянова В.І. 

Голова ДСА 

Голови 

адміністративних 

судів 

3.  

Розробка пропозицій щодо впровадження можливості 

запровадження в системі адміністративних судів 

пілотного проекту щодо надсилання sms- повідомлень 

учасникам судового процесу про судовий розгляд 

вересень 

Члени Ради суддів 

адміністративних 

судів України 

Голови апеляційних 

адміністративних 

судів 

4.  
Про комунікаційну діяльність адміністративних судів вересень Члени робочої групи Голова робочої групи 

5.  

Про затвердження змін і доповнень до Класифікатора 

категорій адміністративних справ та Методичних 

роз’яснень щодо його застосування, затверджених 

рішенням Ради суддів адміністративних судів України   

від 26.11.2010 № 93 (із доповненнями, внесеними 

рішенням Ради суддів адміністративних судів України  

від 20.05.2011 № 56)  

жовтень 
Голова робочої 

групи 
Голова робочої групи 
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6.  

Про стан соціального захисту суддів адміністративних  

судів України, в тому числі суддів у відставці, та членів 

їхніх сімей щодо забезпечення житлом, обов`язкового 

державного страхування життя і здоров`я суддів та 

медичного обслуговування 

жовтень 
Сасевич О.М., 

Суховаров А.В. 

Голова ДСА 

Голови 

адміністративних 

судів 

7.  

Про проблемні питання застосування адміністративними 

судами Закону України «Про судовий збір» 
жовтень 

Голова ДСА, 

Голови 

адміністративних 

судів 

Голова ДСА, 

Голови 

адміністративних судів 

8.  

Про вжиття заходів щодо забезпечення 

Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом 

належних строків надіслання справ, які витребовує ВАСУ 

та вчасного виготовлення та направлення ухвалених 

рішень 

жовтень Суховаров А.В. 

Голова 

Дніпропетровського 

апеляційного 

адміністративного 

суду 

9.  

Про вивчення стану організації адміністративних судів та 

надання методичної допомоги відповідно до вимог 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
жовтень 

Гончар Л.Я., 

Бухтіярова І.О. 

Голови 

адміністративних судів 

10.  

Про вивчення питання щодо встановлення єдиних 

критеріїв визначення коефіцієнтів складності категорій 

адміністративних справ листопад 

Заступник Голови 

Ради суддів, 

Голови 

адміністративних 

судів 

Голови 

адміністративних 

судів 

11.  

Про стан роботи комп’ютерної програми «ДСС» 

листопад 

Голова ДСА, 

Голови 

адміністративних 

судів 

Голова ДСА, 

Голови 

адміністративних 

судів 

12.  

Про вжиття заходів щодо однакового застосування судами 

першої та апеляційної інстанцій норм Конституції та 

законів України у судовій практиці 
листопад 

Заступник Голови 

Ради суддів, 

Голови 

адміністративних 

судів 

 

Голови 

адміністративних судів 
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13.  

Про стан фінансування адміністративних судів. 

Про стан забезпечення адміністративних судів 

приміщеннями, придатними для здійснення правосуддя 

та фінансування видатків на їх реконструкцію, 

капітальний і поточний ремонт. 

Про стан організаційного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення адміністративних судів 

Забезпечення належних умов праці працівників 

адміністративних судів 

листопад 

Ємельянова В.І., 

Голова ДСА 

 

 

 

Голова ДСА 

Голови 

адміністративних 

судів 

14.  

Про міжнародне співробітництво Ради суддів 

адміністративних судів України в галузі 

адміністративного судочинства. Обмін досвідом 
грудень Волков А.С. Волков А.С. 

15.  

Про стан розгляду звернень громадян адміністративними 

судами грудень 
Бухтіярова І.О., 

Мінаєва О.М. 

Голови 

адміністративних 

судів 

16.  
Про роботу Ради суддів адміністративних судів України 

за друге півріччя 2014 року 
грудень 

 

Кобилянський М.Г. 
Кобилянський М.Г. 

17.  

Про орієнтовний План роботи Ради суддів 

адміністративних судів України на перше півріччя 2015 

року 
грудень Гончар Л.Я.  Гончар Л.Я. 

 


