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ПЛАН 

1.  Кадрове забезпечення суду спеціалістами, які займаються 

первинним обліком і складання звітів про роботу суду. 

2.  Організація підвищення кваліфікації працівників, 

відповідальних за ведення обліково-статистичної роботи. 

3.  Аналіз виявлених помилок при складанні звітів. 

4.  Висновки і пропозиції щодо поліпшення роботи. 

 

Згідно наказу про розподіл обов’язків між працівниками Луцького 

міськрайонного суду Волинської області, обов’язки по веденню 

первинного обліку справ та матеріалів в суді здійснюють: начальники 

відділів: М.П. Артемчук, М.О. Митюк; заступник начальника відділу 

Г.М. Регуліч; головні спеціалісти В.О. Федорчук, Р.І. Якушев; старший 

секретар суду О.В. Сидоренко; секретарі суду: К.М. Борсук, 

A.A. Винарчик, A.B. Семенюк; секретарі судових засідань А.М. Єдинак, 

Р.В. Стецюк. 

Крім того, в обов'язки усіх помічників суддів, входить внесення 

відомостей про хід та результати судового розгляду, в період перебування 

справи у їхньому провадженні, до обліково-статистичних карток; 

заповнення карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні 

провадження, відповідно до Інструкції затвердженої наказом Державної 

судової адміністрації України 18.03.2004 № 32/04 (в редакції наказу ДСА 

України від 22.08.2007 № 87) та карток обліку сум шкоди, згідно 

Інструкції ДСА України від 17.02.2005 р. № 21. 

В межах посадових обов’язків, завідувач сектору аналітично-

статистичної роботи та забезпечення взаємодії із засобами масової 

інформації Луцького міськрайнного суду Волинської області 

О.В. Пилипюк та головний спеціаліст сектору аналітично-статистичної 

роботи та забезпечення взаємодії із засобами масової інформації 

С.А. Пушкар забезпечують оперативність, достовірність та цілісність 

статистичної інформації в суді. 

Листом територіального управління Державної судової адміністрації 

України в Волинській області від 21.12.2017 року № 2637/03-25 було 

повідомлено про строки направлення звітності про стан здійснення 

правосуддя за 2018 рік, а також подачу додаткової інформації визначених 



форм, аналіз обліково-статистичної роботи та аналіз здійснення 

правосуддя за поточним рік. 

Для забезпечення належного ведення первинного обліку в обліково-

статистичних картках, завідувачем сектору О.В. Пилипюк та головним 

спеціалістом С.А. Пушкар впродовж звітного періоду вживалися усі 

необхідні заходи з надання практичної та методичної допомоги 

працівникам апарату суду щодо приводу правильного кодування 

інформації у обліково-статистичних карток, картках на осіб, стосовно яких 

судом розглянуто кримінальну справу, щодо заповнення картки обліку сум 

шкоди та з питань первісної реєстрації справ і матеріалів. 

У своїй роботі сектор керується: Інструкцією з діловодства у місцевих 

загальних судах; Інструкцією користувача до комп’ютерної програми «Д-

3», затвердженої Наказом Генерального директора Державного 

підприємства «Інформаційні судові системи» № 49-ОД від 18.04.2017 

року; Методичними рекомендаціями щодо подання і формування річних 

форм звітності про стан здійснення правосуддя місцевими та 

апеляційними судами; іншими рекомендаціями та роз'яснення Державної 

судової адміністрації України та територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Волинській області, рішеннями Ради 

суддів України щодо здійснення обліково-статичної роботи суду. 

Для покращення рівня якості судової статистики, завідувач сектору 

О.В. І Іилипюк систематичної вивчає та аналізує типові помилки, які 

вплинули на достовірність статистичних даних за минулий звітний період 

та проводить з працівниками апарату суду виробничі навчання для 

уникнення допущення аналогічних помилок у подальшій роботі. 

Впродовж 2018 року, здійснювалася детальна перевірка обліково-

статистичних карток у автоматизованій системі КГІ «Д-3» на блокувальні 

помилки та проводилося оперативне їх виправлення. Найтиповіші 

помилки було опрацьовано та взято на контроль. 

Електронні форми звітів про стан здійснення правосуддя за 2018 рік 

та підтвердження показників до форм звітності, Луцьким міськрайонним 

судом Волинської області, буде подано згідно визначених термінів, 

відповідно до наказу ТУ ДСА України в Волинській області від 21.12.2018 

року № 133/0108. 

Також, судом буде подано інформацію про кількість сформованих 

карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні провадження 

та інформацію про вжиті Луцьким міськрайонним судом Волинської 

області заходи на виконання ЗУ «Про доступ до судових рішень» від 

22.12.2005 №3262 (із змінами та доповненнями), постанови КМУ України 

«Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру 



судових рішень» від 25.05.06 № 740 (із змінами та доповненнями) в 

частині скерування копій судових рішень на адресу інформаційно-

технічного адміністратора Реєстру, постановлених (ухвалених) у 2018 

році. 

Задля встановлення поточного стану справ, з метою оцінки, аналізу 

діяльності суду та на виконання рішень Ради суддів України сектором 

аналітично-статичної роботи та забезпечення взаємодії із засобами масової 

інформації, відповідно до встановлених критеріїв, буде підготовлено 

Базові показники ефективності діяльності суду та Базові показники роботи 

суду, результати яких опублікуються на офіційному веб-сайті суду. 

У 1 півріччі 2018 року, судом подавався звіт форми 1 МЗС «Звіт 

місцевих загальних судів про розгляд судових справ», звіт форми 1-Л 

«Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами 

кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України» та звіт форми 

10 «Про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в 

місцевих та апеляційних судах». 

На електронну адресу ТУ ДСА в Волинській області направлялася 

інформація про кількість сформованих карток на особу, з 

накопичувальним підсумком, відповідно до Наказу ДСА України № 169 

від 05.12.2013 року та інформація про вжиті Луцьким міськрайоним судом 

Волинської області заходи на виконання ЗУ «Про доступ до судових 

рішень» від 22.12.2005 №3262 (із змінами та доповненнями). 

Для забезпечення достатнього рівня кваліфікації та підвищення 

професіоналізму з працівникам апарату суду необхідно і надалі проводити 

виробничі навчання, які б стосувалися обліково-статистичної роботи суду. 

Також, працівникам необхідно самостійно вивчати інформацію про 

поновлення до кожної з версій автоматизованої програми К1І «Д-3». В 

якості самоосвіти, користуватися професійною мережею «Феміда», за 

допомогою якої можна скористатися навчальними курсами учбового 

центру Державним підприємством «Інформаційні судові системи», який 

створено з метою забезпечення можливості проведення підвищення 

кваліфікації працівників судових установ, які працюють з комп’ютерними 

програмами, створеними ДП «ICC». 

 

Завідувач сектору аналітично-

статистичної роботи та 

забезпечення взаємодії із засобами 

масової інформації Луцького 

міськрайонного суду Волинської 

області О.В. Пилипюк 
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