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Про Сьомий
апеляц�йний
адм�н�стративний суд

Сьомий апеляційний адміністративний суд (далі – Суд) 
є судом апеляційної інстанції, до повноважень якого,
відповідно до статті 27 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів», належить:

- здійснення правосуддя у порядку, встановленому
процесуальним законом;

- аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення
судової практики, інформування відповідних місцевих 
судів, Верховного Суду про результати узагальнення 
судової практики;

- надання місцевим судам методичної допомоги в
застосуванні законодавства;

- здійснення інших повноважень, визначених законом.

Територіальна юрисдикція Сьомого апеляційного
адміністративного суду  поширюється на чотири області:
Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку і Чернівецьку. 

У межах територіальної юрисдикції Сьомого апеляційного
адміністративного суду 94 суди: 4 окружні адміністративні
(Вінницький, Житомирський, Хмельницький і Чернівецький),
а також 90 місцевих загальних судів. 
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Орган�зац�я роботи суду �з
забезпечення умов з� зд�йснення
правосуддя

На початку 2020 року правосуддя у Сьомому апеляційному адміністративному

суді здійснювали 24 судді. Рішенням Вищої ради правосуддя від 30 червня 2020

року суддю Охрімчук Ірину Григорівну звільнено у відставку за загальними

обставинами, у зв'язку із поданням заяви про відставку, а 01 жовтня 2020 року

звільнено у відставку за загальними обставинами, у зв'язку із поданням заяви

про відставку, суддю Кузьменко Любов Василівну. 

 

На кінець звітного періоду суддівський корпус Сьомого апеляційного

адміністративного суду налічував 22 судді.

Штатна чисельність Суду на початку звітного періоду складала 157 одиниць 

(із них 26 суддів та 131 працівник апарату), на кінець звітного періоду – 155

одиниць ( із них 24 судді та 131 працівник апарату).

 

Фактична кількість зайнятих посад становила на початку звітного періоду 142

особи (з них 24 – судді, 118 – апарат суду) або 90% від затвердженої кількості,

на кінець звітного періоду 138 осіб (з них 22 – судді, 116 – апарат суду) або

88% від затвердженої кількості.
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Штатна чисельність 7ААС 
(станом на 31.12.2020)

 

Фактична чисельність 7ААС 
(станом на 31.12.2020)

 

Штатна чисельність апарату Суду за категорією
посад складала 131 одиницю, із них

державних службовців категорії «Б» – 20 осіб,

державних службовців категорії «В» – 70 осіб,

патронатної служби – 30 осіб, працівників, які

виконують функції з обслуговування – 6 осіб,

робітників – 5 осіб. 

ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПОСАД

У звітному періоді фактична чисельність
апарату суду за категорією посад становила

116 осіб, із них державних службовців

категорії «Б» – 19 осіб, державних службовців

категорії «В» – 59 осіб, патронатної служби –

28 осіб, працівників, які виконують функції з

обслуговування – 5 осіб, робітників – 

5 осіб.



Станом на кінець звітного періоду в Сьомому апеляційному адміністративному

суді вакантними було 15 посад, з них 1 посада державного службовця категорії

«Б», 11 посад державних службовців категорії «В», 2 посади патронатної служби

та 1 посада працівника, який виконує функції з обслуговування.
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Якщо брати до уваги гендерний розподіл працівників 7ААС, то серед суддів –

6 жінок та 16 чоловіків, керівництва апарату – 12 жінок та 7 чоловіків та

працівників апарату – 69 жінок та 28 чоловіків. Середній вік суддів – 50

років, а працівників апарату – 32 роки.



Протягом 2020 року до суду надійшло 9 846 адміністративних справ та

матеріалів. При цьому з урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих 

на початок 2020 року, на розгляді у звітному періоді всього перебувало 

11 113 адміністративних справ та матеріалів, з них розглянуто 8 649, 

зокрема справ розглянуто 5 881.
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Основн� показники д�яльност� 
Сьомого апеляц�йного
адм�н�стративного суду

Залишок нерозглянутих апеляційний скарг та матеріалів станом на кінець

звітного періоду становив 2 464 адміністративні справи та матеріали або

22% від загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді.



Середня кількість розглянутих справ та матеріалів у звітному період на

одного суддю складала 393 адміністративні справи і матеріали. При цьому

середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в

розрахунку на одного суддю – 505 адміністративних справ і матеріалів.
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Зокрема у 2020 році розглянуто 5 881 справу, 
з них у письмовому провадженні  – 4 415 справ, 
у відкритому судовому засіданні – 1 466 справ, 
з яких у режимі відеоконференції – 545.

Відсоток розглянутих справ за 2020 рік – 87,84%.

У звітний період з окружних адміністративних судів на розгляд до Сьомого

апеляційного адміністративного суду надійшло – 8 718  апеляційних скарг 

та матеріалів.

З них розглянуто  5 214 справ: залишено без змін – 4 000, змінено – 110,

скасовано – 1 075, закрито провадження – 29. Матеріалів розглянуто – 2 321.

Разом справ і матеріалів розглянуто – 7 535.
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Інформація щодо розгляду справ, які надійшли 
з окружних судів 7ААО (всього 5 214 справ)

 

Відсоткова деталізація результатів перегляду справ 7ААС від загальної кількості

переглянутих справ має такий вигляд:

- залишено без змін – 77%;

- змінено – 2%;

- скасовано – 21%.
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Показники
перегляду Судом
адм�н�стративних
справ по категор�ях 

У звітний період Сьомим апеляційним

адміністративним судом переглянуто рішень

(постанов) судів першої інстанції по категоріях: 

- 1 445 зі спорів з приводу реалізації публічної

політики у сферах праці, зайнятості населення

та соціального захисту громадян та публічної

житлової політики: 1 173 – залишено без змін,

32 – змінено, 239 – скасовано;

- 1 009, що виникають з відносин публічної

служби, з яких: 759 - залишено без змін, 

31 – змінено, 217 – скасовано;

- 877 з приводу адміністрування податків,

зборів, платежів, а також контролю за

дотриманням вимог податкового законодавства,

з яких: 728 – залишено без змін, 11 – змінено,

147 – скасовано;

- 523 щодо забезпечення громадського порядку

та безпеки, національної безпеки та оборони

України, з яких: 323 – залишено без змін, 

14 – змінено, 184 – скасовано.

- 366 з приводу регулювання містобудівної

діяльності та землекористування, з яких: 

268 – залишено без змін, 17 – змінено, 

81 – скасовано;

- 344 з питань реалізації державної політики

у сфері економіки та публічної фінансової

політики, з яких: 264 – залишено без змін,              

6 – змінено, 74 – скасовано;

- 218 щодо захисту політичних (крім

виборчих) та громадянських прав, з яких:

155 – залишено без змін, 5 – змінено, 

58 – скасовано;

- 197 щодо примусового виконання судових

рішень і рішень інших органів, з яких: 

141 – залишено без змін, 2 – змінено, 

54 – скасовано;

- 27 з приводу охорони навколишнього

природного середовища, з яких: 

21 – залишено без змін, 1 – змінено, 

5 – скасовано;

- 23 з приводу забезпечення функціонування

органів прокуратури, адвокатури, нотаріату

та юстиції, з яких: 17 – залишено без змін, 

6 – скасовано;

- 9 щодо статусу народного депутата

України, депутата місцевої ради, організації

діяльності представницьких органів влади, з

яких: 7 – залишено без змін, 2 – скасовано;
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Робота Сьомого апеляц�йного
адм�н�стративного суду 

п�д час виборчого процесу

Відповідно до статті 29 Закону України “Про судоустрій і статус

суддів” та з метою належної організації роботи Сьомого

апеляційного адміністративного суду під час виборчого процесу

виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

обласних, районних, міських, районних у містах, сільських,

селищних рад, сільських, селищних, міських голів, що відбулися

25 жовтня 2020 року, для забезпечення прийому і розгляду

апеляційних скарг і звернень у строки та спосіб, встановлені

Виборчим кодексом України та Кодексом адміністративного

судочинства України, наказами 7ААС зі змінами затверджено

План основних організаційних заходів Сьомого апеляційного

адміністративного суду щодо забезпечення апеляційного

розгляду адміністративних справ, пов’язаних із виборчим

процесом, та встановлено графік чергувань суддів та працівників

апарату суду для забезпечення цілодобового прийому

апеляційних скарг та розгляду справ.

У зв’язку з цим у період виборчого процесу у Сьомому

апеляційному адміністративному суді був встановлений

особливий режим роботи для суддів і працівників апарату 

в позаробочий час, святкові і неробочі дні, а також 

напередодні та в день виборів. ВИ
БО

РЧ
И
Й
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Ц
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У Сьомому апеляційному адміністративному суді перебувало на розгляді 103

справи за апеляційними скаргами, пов’язаними із виборчим процесом, з яких: 

- розглянуто – 87;

- залишено без розгляду – 8; 

- повернуто апеляційну скаргу – 8. 

За результатами перегляду рішень судів першої інстанції за апеляційними

скаргами:

- залишено без змін – 68; 

- скасовано – 16; 

- змінено – 3.
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У звітному періоді до Суду надійшов 24 001 лист, з них: 6 356 листів

електронною поштою та 17 645 листів за допомогою інших засобів зв’язку.

Так, електронною поштою надійшло 4 599 листів, що стосуються справ, та

1757 листів з інших питань. Відповідно до Електронного журналу реєстрації

вхідної кореспонденції надійшло 17 645 листів, з них 17 225 листів

стосуються розгляду справ, 420 листів стосуються діяльності суду.

У звітному періоді відповідно до Інструкції з діловодства у Суді здійснено

реєстрацію 861 листа вихідної кореспонденції та відправлено 59 416 листів

поштової кореспонденції, з них 57 818 рекомендованих листів та 1 598 листів

простої кореспонденції. Також здійснено відправку офіційних електронних

документів з офіційної електронної адреси із застосуванням цифрового підпису. 

Обл�к кореспонденц�ї 
Сьомого апеляц�йного
адм�н�стративного суду
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За вказаний період зареєстровано та переведено в електронний формат 37 229

рекомендованих повідомлень про вручення поштової кореспонденції. Також у

звітному періоді видано 532 копії рішень суду та проведено 89 ознайомлень з

матеріалами справи.
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Протягом 2020 року до судів першої інстанції повернуто 8 590 адміністративних

справ. Також секретарями судових засідань відправлено 45 478 одиниць

поштової кореспонденції та зареєстровано 1 163 рекомендовані повідомлення

про вручення судових рішень.

        

Протягом звітного періоду підготовлено та направлено телефонограм – 3 540, 

повісток – 12 467. Також сформовано 12 215 довідок про направлення 

процесуальних документів на електронні адреси сторін та судів. 
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Всього протягом звітного періоду 7ААС прийнято 38 642 процесуальних

документи, з них:

- ухвал – 31 155, 

- постанов – 7 182, 

- процесуальних документів у справах за нововиявленими та виключними   

   обставинами – 155, 

- додаткових судових рішень – 123, 

- окремих думок – 22 

- окремих ухвал – 5. 
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Відповідно до протоколів автоматизованого розподілу судових справ між

суддями у звітному періоді здійснено автоматизований розподіл 9 445

адміністративних справ за апеляційними скаргами. Разом з тим протягом

2020 року раніше визначеному складу суду передано 455 адміністративних

справ. Повторний автоматизований розподіл здійснено у 1 321

адміністративній справі.

Варто зазначити, що КП «ДСС» функціонує до повного запуску усіх модулів Єдиної

судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Наразі в Сьомому апеляційному адміністративному суді продовжується тестування

підсистеми «Електронний суд». У 2020 році через підсистему «Електронний суд»

до Суду надійшло 146 апеляційних скарг та 308 заяв у справах, які зареєстровано

у КП «ДСС».

Стан функц�онування 

автоматизованої системи
документооб�гу суду
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За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 отримано та опрацьовано 562 письмових

звернення, з яких 306 надійшло від фізичних осіб та 254 від юридичних осіб.

Також надійшло 2 депутатські звернення та 6 адвокатських запитів. 

Серед звернень, які надійшли до суду у 2020 році, 315 стосувались апеляційного

перегляду адміністративних справ, а 241 – інших питань діяльності суду. 

Окрім цього, на опрацювання до відділу звернень, внутрішньої та зовнішньої

комунікації у звітному періоді надійшло 38 запитів на отримання публічної

інформації (33 – від фізичних осіб та 5 – від юридичних осіб). 

Протягом аналізованого періоду до Сьомого апеляційного адміністративного

суду у телефонному режимі звернулось 10 378 осіб, з них 4 775 фізичних осіб

та 5 603 юридичні особи.  За допомогою мобільних додатків до суду звернулось

378 осіб.

Робота з� зверненнями громадян 

та забезпечення доступу 

до публ�чної �нформац�ї
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Протягом 2020 року проведено 

6 засідань зборів суддів 7ААС:

- 17.02.2020

- 17.03.2020

- 07.07.2020

- 06.10.2020

- 09.09.2020

- 10.11.2020

За результатами зборів суддів 7ААС

ухвалено 21 рішення.
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Дотримання норм Закону України 

«Про судоустр�й � статус судд�в» 

у питаннях д�яльност� орган�в
судд�вського самоврядування
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Інновац�йний п�дх�д до 

створення комфортних умов 

для перебування в�дв�дувач�в суду

З початку діяльності Сьомого апеляційного адміністративного суду одним із

пріоритетних напрямків роботи установи є забезпечення доступу до

правосуддя згідно з європейськими стандартами. 

У звітному періоді Судом запроваджено ряд інновацій, які сприяють

безперешкодному отриманню судового захисту шляхом незалежного і

безстороннього вирішення спорів високопрофесійними суддями за

встановленою процесуальним законодавством процедурою на засадах

верховенства права. 

Враховуючи, що довіра громадськості до суду є невід’ємною складовою

забезпечення судовими інстанціями якісного та безперешкодного доступу

до правосуддя, який у свою чергу посідає одне з основних місць у системі

фундаментальних цінностей будь-якого демократичного суспільства,

працівники апарату суду працювали у напрямку підвищення якості судово-

адміністративних послуг, що змінює уявлення людини про судову установу,

спосіб взаємодії відповідного суду з громадськістю та організацію судової

гілки влади в цілому лише у кращий бік.
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У вересні 2020 року 7ААС ініціював створення нової послуги - оплата

судового збору за допомогою QR-коду. Дистанційний банкінг дозволяє

швидко та безпечно здійснювати усі необхідні платежі та не витрачати

зайвий час. Крім того, на сайті 7ААС розміщене альтернативне QR-коду

посилання, за яким можна отримати сформовану квитанцію і сплатити

судовий збір у додатку Приват24.

Також у 7 ААС відбувається електронна реєстрація усіх відвідувачів. 

На пункті охорони співробітниками Служби судової охорони ведеться

спеціальний цифровий журнал з даними про осіб, доступ до перегляду 

якого мають і секретарі судового засідання.

Варто відмітити розширення можливостей для допуску у Суд за допомогою

мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг

«Портал Дія». У Суді установили технічні засоби, призначені для

встановлення достовірності відображення в електронному вигляді

інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки. 

Удосконалено роботу Telegram-бота Сьомого апеляційного

адміністративного суду. За запитом сторін ботом надсилаються копії 

рішень у справі. Учаснику судової справи необхідно у заяві вказати

актуальний номер мобільного телефону, з яким синхронізовано додаток

Telegram, потім залишити відповідну заявку у додатку, і бот надсилає

рішення у форматі PDF, якщо воно вже складене у повному обсязі.

 



Кожного року Центр політико-правових реформ

проводить опитування судів щодо інноваційних

підходів, які вони реалізовують для підвищення

зручності та комфортності користувачів судових

послуг.

Мета проєкту полягає у дослідженні рівня

сервісноорієнтованості судів та популяризації

впроваджених ними інновацій. 

Отримані відповіді систематизуються за

визначеними критеріями: 

1) підвищення комфорту відвідувачів суду; 

2) підвищення комфортності користування

судовими послугами; 

3) активність суду в медіа; 

4) проведення просвітницької роботи; 

5) фізична доступність суду. 

У 2020 році з понад 600 судів у опитуванні взяли

участь 47 судів. Серед результатів дослідження

було відзначено досягнення Сьомого апеляційного

адміністративного суду. 

Сьомий апеляційний адміністративний суд

отримав визнання у всіх 5 категоріях.
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