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

28 лютого 2013 року м. Київ 
Р І Ш Е Н Н Я 

№ 12 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена ради суддів загальних 
судів Бабія А. П., представника Державного підприємства «Інформаційні судові 
системи» Живаєва В. І. про організацію роботи з інформаційного наповнення і 
функціонування офіційних веб-сайтів загальних судів на офіційному 
веб-порталі судової влади України, з метою забезпечення виконання вимог 
Законів України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки», «Про доступ до публічної інформації» і належного 
функціонування офіційного веб-порталу судової влади України, з урахуванням 
положень наказу Державної судової адміністрації України № 103 
від 17. 06. 2011 «Про організаційне забезпечення функціонування офіційного 
веб-порталу судової влади України», відповідно до пункту третього частини 
першої статті 24, пункту третього частини першої статті 29, частини шостої 
статті 122, пункту 2 частини 1 статті 146 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», рада суддів загальних судів 

в и р і ш и л а : 

1. Інформацію члена ради суддів загальних судів Бабія А. П. про 
організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційних 
веб-сайтів загальних судів на веб-порталі судової влади України взяти до 
відома. 

2. Відзначити як позитивний приклад інформаційного наповнення веб-
сайтів та їх функціонування веб-сайти Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим, апеляційних судів Волинської, Запорізької, Івано-
Франківської, Кіровоградської, Рівненської областей, Братського районного 
суду Миколаївської області, Приморського районного суду м. Одеси, 
Рогатинського районного суду Івано-Франківської області, Сосницького 
районного суду Чернігівської області, Чорнобаївського районного суду 
Черкаської області. 

3. Звернути увагу голів місцевих, апеляційних загальних судів чи 
тимчасово виконуючих їх обов'язки на необхідність неухильного дотримання 
вимог чинного законодавства, зокрема статті 15 Закону України «Про доступ до 



публічної інформації», щодо інформаційного наповнення і функціонування 
офіційних веб-сайтів відповідних загальних судів. 

4. Доручити головам апеляційних, місцевих загальних судів 
проконтролювати ефективність діяльності керівників апаратів відповідних 
судів (відповідальних за супроводження веб-сайтів цих судів) щодо приведення 
функціонування, інформаційного наповнення веб-сайтів загальних судів до 
01 квітня 2013 року у відповідність до вимог діючого законодавства та 
подальшого їх постійного інформаційного оновлення. 

5. Затвердити зміст інформації, яка підлягає оприлюдненню на 
веб-сторінці загальних судів веб-порталу судової влади України (Додаток № 1). 

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 судців 
загальних судів. 

Голова ради 
суддів загальних судів І. О. Отрош 



Додаток № 1 
(до рішення ради суддів загальних судів 

від «28» лютого 2013 року № 12) 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням ради суддів загальних судів 

від «28» лютого 2013 року № 12 

Зміст інформації, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці судів 
веб-порталу судової влади України. 

1. Найменування суду. 
2. Компетенція та нормативно-правові засади діяльності. 
3. Інформація про місцезнаходження суду (у разі розташування суду в 

декількох приміщеннях - адреси всіх приміщень суду). 
4. Інформація про керівництво суду, з зазначенням телефонних номерів та 

електронних адрес. 
5. Списки суддів: 

разі розташування суду в декількох приміщеннях - з обов'язковим зазначенням 
суддів, які працюють в кожному з приміщень, та керівництва суду, наявного в 
кожному з приміщень. 

6. Структура суду. 
7. Розклад роботи суду, графіки приймання громадян 
8. Правила внутрішнього трудового розпорядку 
9. Інформація про вакансії в апараті суду, порядок проведення іспиту 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, умови 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у 
суді та порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців у суді. 

10. Зразки заяв про видачу копій судових рішень, про надання дозволів на 
побачення з особами, які тримаються під вартою і рахуються за судом. 

11. Витяги із Закону України «Про судовий збір», в частині встановлення 
суми сплати судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового 
збору. 

12. Реквізити для оплати судового збору при зверненні до суду, в тому 
числі при подачі апеляційної та касаційної скарги, реквізити для оплати 
штрафів, внесення на депозитний розрахунковий рахунок суду коштів при 
обранні судом міри запобіжного заходу у виді застави. Реквізити для оплати 
запитувачами інформації рахунків на відшкодування фактичних витрат на 
копіювання або друк документів. 

13. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 
документів, які надаються запитувачам інформації в суді. 

14. Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять 
службову інформацію. 

15. Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з 
зазначенням контактних телефонів. 

16. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, 
що знаходиться у володінні суду. 


