
Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

МІСЦЕВІ 
ЗАГАЛЬНІ СУДИ

МІСЦЕВІ 
ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ

МІСЦЕВІ 
АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ

розгляд справ щодо захисту 
цивільних прав, а також справ, 
що стосуються притягнення 
людини до кримінальної чи 
адміністративної відповідальності

розгляд справ, що виникають 
у сфері підприємництва 
(господарських правовідносин)

розгляд адміністративних 
справ (вирішення спорів, 
що виникають між людиною 
та владою)

ЗАВДАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ

розгляд справи 
з самого початку

безпосереднє дослідження 
наявних доказів

винесення 
рішення по суті

МІСЦЕВІ ЗАГАЛЬНІ СУДИ

 районні
 міськрайонні 
 міські
 районні у місті

МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ

 окружні господарські суди  
(1 суд в області + м. Київ)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ПІДСУДНІСТЬ 
СУДОВИХ СПРАВ НА ТИМЧАСОВО 
ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 місцеві загальні суди 
міста Києва

 Господарський суд 
Київської області

 Київський окружний 
адміністративний суд

МІСЦЕВІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ

 окружні адміністративні суди 
(1 суд в області + м. Київ)

РОЗТАШУВАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ

 ДО МІСЦЕВОГО СУДУ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ І ВІДНОВЛЕННЯ 
СВОЇХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Отримати інформацію про необхідний суд 
можна на сайті Судової влади України 
https://www.court.gov.ua

ЩО РОБИТЬ 
МІСЦЕВИЙ
СУД



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

АПЕЛЯЦІЙНІ 
ЗАГАЛЬНІ СУДИ

АПЕЛЯЦІЙНІ 
ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ

АПЕЛЯЦІЙНІ 
АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ

розгляд справ щодо захисту 
цивільних прав, а також справ, 
що стосуються притягнення 
людини до кримінальної чи 
адміністративної відповідальності

розгляд справ, що виникають 
у сфері підприємництва 
(господарських правовідносин)

розгляд адміністративних 
справ, тобто спорів, що 
виникають між людиною та 
владою

ЦИВІЛЬНІ 
СПРАВИ

КРИМІНАЛЬНІ 
СПРАВИ

СПРАВИ ЩОДО 
АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ

ГОСПОДАРСЬКІ 
СПРАВИ

АДМІНІСТРАТИВНІ 
СПРАВИ

 30 днів
на рішення суду
 15 днів

на ухвалу суду

 30 днів
на вирок / ухвалу 
про застосування 
чи відмову у засто-
су ванні примусових 
заходів медичного 
або виховного 
характеру
 7 днів

на інші ухвали суду 
першої інстанції 
 5 днів

на ухвалу слідчого 
судді

 10 днів
на постанову по 
справі (з дня 
винесення постанови 
або набрання нею 
законної сили)

 20 днів
на рішення суду
 10 днів

на ухвалу суду

 30 днів
на рішення суду
 15 днів

на ухвалу суду

ст. 354 ЦПК України ст. 395 КПК України ст. 289 КУпАП ст. 256 ГПК України ст. 295 КАСУ

СТРОКИ ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ

ПОВНОВАЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ

розгляд апеляційних 
скарг на рішення 
місцевих судів

узагальнення судової 
практики та аналіз 
судової статистики

надання методичної допомоги 
місцевим судам щодо 
застосування законодавства

 ДО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ 
ВИРОКУ, РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

ЩО РОБИТЬ 
АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
СУД



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРАВОСУДДЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ 
СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

НАДАННЯ ВИСНОВКІВ 
ЩОДО ЗАКОНОПРОЄКТІВ

касаційний перегляд судових 
рішень (у випадках, визначених 
законом, розгляд справ як суд 
першої або апеляційної інстанції)

аналіз судової статистики, 
узагальнення судової практики

надання висновків щодо 
проєктів законодавчих актів, 
які стосуються судоустрою 
та судочинства

НАДАННЯ ВИСНОВКІВ ЩОДО ДІЯНЬ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
ЗВЕРНЕНЬ ДО КСУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ 
СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

надання висновків про наявність 
чи відсутність у діяннях, у яких 
звинувачується Президент 
України, ознак державної зради 
або іншого злочину

звернення до Конститу ційного Суду
України щодо конституційності 
законів, інших правових актів, 
а також щодо офіційного 
тлумачення Конституції України

забезпечення однакового 
застосування норм права 
судами різних спеціалізацій

СКЛАД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Велика Палата Верховного Суду

Касаційний 
кримінальний суд

Касаційний 
цивільний суд

Касаційний 
господарський суд

Касаційний 
адміні стра тивний суд

 ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ КАСАЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ У РАЗІ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ НОРМ 
МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА ЧИ ПОРУШЕННЯ НОРМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНІ 
ТА ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

КРИМІНАЛЬНІ 
СПРАВИ

ГОСПОДАРСЬКІ 
СПРАВИ

 30 днів
з дня 
проголошення 
судового рішення

 3 місяці
з дня проголошення 
судового рішення 
(з дня вручення 
особі, яка перебуває 
під вартою, копії 
судового рішення)

 20 днів
з дня 
проголошення 
судового рішення

 ст. 354 ЦПК України  ст. 395 КПК України  ст. 256 ГПК України

СТРОКИ ПОДАННЯ КАСАЦІЙНИХ СКАРГМЕЖІ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОМ
КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

 перевірка правильності застосування 
норм закону щодо вирішення спору та дотримання 
встановленої процедури розгляду справи

 перегляд у межах: 
 фактів та доказів, установлених судами попередніх 
інстанцій

 вимог, що зазначені у касаційній скарзі*
* Суд має право вийти за межі вимог касаційної скарги лише у разі, 
якщо це не погіршує становище засудженого, виправданого чи особи, 
щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів 
медичного чи виховного характеру

 ст. 400 ЦПК України, ст. 433 КПК України, ст. 300 ГПК України, 
ст. 341 КАС України

ЩО РОБИТЬ 
ВЕРХОВНИЙ 
СУД



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

ПРИНЦИП 
ТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ

ПРИНЦИП
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

ПРИНЦИП
ІНСТАНЦІЙНОСТІ

забезпечує розподіл справ
відповідно до виду та компе-
тенції суду задля досягнення 
максимальної доступності право-
суддя на всій території України

суди спеціалізуються 
відповідно до видів справ, 
які вони розглядають

право на оскарження 
рішення у справі у суді 
вищої інстанції

СИСТЕМА
СУДІВ 
В УКРАЇНІ

ПЕРША
ІНСТАНЦІЯ

АПЕЛЯЦІЙНА 
ІНСТАНЦІЯ

КАСАЦІЙНА 
ІНСТАНЦІЯ

розгляд справи 
по суті

перегляд рішень,
що НЕ НАБРАЛИ
законної сили

перегляд рішень, 
що НАБРАЛИ законної 
сили

І Л
АН

КА
ІІ Л

АН
КА

ІІІ 
ЛА

НК
А
ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ

Вищий  
антикор уп-
ційний суд

Вищий суд 
з питань 
інтелекту аль ної 
власності

ВЕРХОВНИЙ СУД
Велика Палата Верховного Суду

Касаційний 
кримінальний 
суд

Касаційний 
цивільний
суд

Касаційний 
господарський 
суд

Касаційний 
адміні стра-
тивний суд

АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ

Апеляційні загальні суди Апеляційні  
господарські 
суди

Апеляційні 
адміністра тивні 
суди

МІСЦЕВІ СУДИ

Місцеві загальні суди Місцеві 
господарські 
суди

Місцеві 
адміністра тивні 
суди

кримінальні
справи

справи про 
адміністра-
тивні право-
порушення

цивільні
справи

господарські
справи

адміні стра тив ні 
справи

КОНСТИ ТУ-
ЦІЙНИЙ СУД 
УКРАЇНИ

Отримати інформацію про необхідний суд 
можна на сайті “Судова влада України”
https://court.gov.ua



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

30+

ГРОМАДЯНСТВО ВІК МОВА ПРОЖИВАННЯ
громадянство України 30–65 років володіння державною 

мовою
постійне проживання на території 
юрисдикції відповідного суду

ПОДАННЯ ЗАЯВИ
ДО МІСЦЕВОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
СПИСКУ ПРИСЯЖНИХ

ЗАЛУЧЕННЯ ПРИСЯЖНИХ
ДО УЧАСТІ У СПРАВІ

ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ 
У СУДІ

подання до місцевої 
ради за місцем 
проживання 
(реєстрації) заяви 
про включення 
до списків присяжних 
конкретного суду

 затвердження місцевою 
радою списку присяжних 
та направлення до відповідного 
суду
отримання посвідчення 
та складення присяжним 
присяги

 відбір присяжних проводить 
автоматизована система 
документообігу для участі 
у конкретній справі

 надсилання письмового 
запрошення щонайменше 
за 7 днів до судового засідання

присяжний зобов’язаний 
вчасно з’явитися 
на запрошення суду
за час виконання 
обов’язків присяжного 
у суді виплачується 
винагорода
час виконання 
обов’язків присяжного 
у суді зараховується 
до всіх видів трудового 
стажу

до заяви додаються:
- копія паспорта та РНОКПП 
(ідентифікаційний код)
- копія трудової книжки 
чи пенсійного посвідчення
- довідки про відсутність 
судимості та психічних 
захворювань

не можуть стати присяжними такі категорії 
осіб: обмежено дієздатні чи недієздатні; 
які мають наявну судимість чи психічне 
захворювання; на яких протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення 
за корупційне правопорушення; які мають 
посаду судді, прокурора, нотаріуса, держав-
ного службовця, військовослужбовця тощо   

присяжні залучаються у порядку 
черговості на строк не більше 
1 місяця на рік, крім випадків, 
коли це зумовлено потребою закінчити 
розгляд справи, розпочатий за їхньою 
участю

ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

 обмеження, поновлення цивільної 
дієздатності особи або визнання 
недієздатною

 визнання особи безвісно відсутньою 
та оголошення її померлою

 усиновлення
 надання особі психіатричної 
допомоги в примусовому порядку

 примусова госпіталізація до 
протитуберкульозного закладу

 злочини,  які передбачають 
довічне позбавлення волі

УЧАСТЬ У РОЗГЛЯДІ 
СУДОВИХ СПРАВ

ЯК СТАТИ ПРИСЯЖНИМ

ХТО ТАКІ ПРИСЯЖНІ

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених 
процесуальним законом, та за її згодою вирішує 
справи у складі суду разом із суддею або залучається 
до здійснення правосуддя

  глава 3 розділу V Закону України “Про судоустрій та статус суддів”

ЯК УВІЙТИ
ДО СУДУ
ПРИСЯЖНИХ



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
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ЩО ТАКЕ
МИРОВА
УГОДА

ЩО ТАКЕ МИРОВА УГОДА

Мирова угода — це формальна письмова домовленість, 
що укладається з метою врегулювання спору на підставі взаємних 
поступок, і стосується прав та обов’язків обох сторін судового процесу

  ст. 207 ЦПК України, ст. 192 ГПК України

ЗМІСТ 
МИРОВОЇ УГОДИ

ХТО МОЖЕ УКЛАСТИ 
МИРОВУ УГОДУ

КОЛИ МОЖНА УКЛАСТИ 
МИРОВУ УГОДУ

 стосується лише прав 
та обов’язків сторін

 може вийти за межі предмета 
спору за умови, що вона 
не порушує прав чи інтересів 
третіх осіб

 позивач
 відповідач
 треті особи, які заявляють 

самостійні вимоги
 представники сторін 

(якщо це входить до їх 
повноважень у довіреності)

на будь-якій стадії судового 
процесу під час розгляду справи:
 в суді першої інстанції
 в апеляційній інстанції
 в касаційній інстанції

сторони повідомляють 
суд про укладення 
мирової угоди, 
зробивши спільну 
письмову заяву

суд роз’яснює сторонам 
наслідки такого 
рішення та перевіряє 
чи не обмежені 
представники сторін 
укладати мирову угоду

суд затверджує мирову 
угоду ухвалою, в якій 
зазначаються її умови 
та одночасно закриває 
провадження у справі

виконання 
здійснюється особами, 
які уклали угоду, 
в порядку і в строки, 
які в ній передбачені

у разі невиконання затвердженої 
судом угоди ухвала суду може 
бути подана для її примусового 
виконання в порядку, передбаченому 
для виконання судових рішень

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

ВИКОНАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

СУД МОЖЕ ВІДМОВИТИ В ЗАТВЕРДЖЕНІ 
МИРОВОЇ УГОДИ, ЯКЩО

умови угоди суперечать закону, є невиконуваними 
або порушують права чи інтереси інших осіб
одну із сторін угоди представляє її законний 
представник, дії якого суперечать інтересам особи, 
яку він представляє

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ 
У РАЗІ УКЛАДАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

 якщо сторони під час укладення угоди 
не передбачили порядку розподілу 
судових витрат — кожна сторона несе 
половину судових витрат

 якщо угоду  укладено до прийняття 
рішення судом першої інстанції — суд 
вирішує питання про повернення позивачу 
з державного бюджету 50% судового 
збору, сплаченого при поданні позову

 якщо угоду укладено на стадії перегляду 
рішення в апеляційному чи касаційному 
порядку — суд вирішує питання 
про повернення скаржнику з державного 
бюджету 50% судового збору, сплаченого 
ним при поданні відповідної скарги
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ВИКОНАННЯ 
СУДОВИХ 
РІШЕНЬ

Судові рішення, 
що набрали чинності, 
є обов’язковими 
до виконання на всій 
території України

СУДОВЕ РІШЕННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ

ДОБРОВІЛЬНО ПРИМУСОВО

ОТРИМАННЯ 
ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА

ПОДАННЯ
ЗАЯВИ

СПЛАТА
АВАНСОВОГО ВНЕСКУ

ВІДКРИТТЯ
ПРОВАДЖЕННЯ

звернутись до суду, 
який розглядав справу, 
із заявою про видачу 
виконавчого листа

подати заяву до 
державної виконавчої 
служби або приватного 
виконавця щодо 
примусового стягнення 
заборгованості з боржника

до заяви про примусове 
виконання рішення 
додати квитанцію про 
сплату авансового внеску 
в розмірі 2% від суми, 
що підлягає стягненню 

виконавець не пізніше 
наступного робочого дня
з дня надходження 
до нього виконавчого 
документа виносить 
постанову про 
відкриття виконавчого 
провадженняв окремих випадках заява може 

подаватися прокурором або 
виконавчий документ може надходити 
від суду

від сплати авансового внеску 
звільняються певні категорії стягувачів, 
а також деяких справ, визначених 
у Законі України “Про виконавче 
провадження”

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ 
ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

СТРОКИ ДЛЯ 
ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІСЦЕ ВИКОНАННЯ 
СУДОВОГО РІШЕННЯ

 виконавчий лист, 
виданий судом, 
який розглядав справу
судовий наказ

 ухвала суду 
(у визначених законом 
випадках)

 виконавчі документи 
пред’являються до 
примусового виконання 
протягом 3 років

 якщо строк пред’явлення 
виконавчого документа 
пропущено, стягувач 
має право звернутися із 
заявою про поновлення 
такого строку до суду, який 
розглядав справу як суд 
першої інстанції

 загальний строк – протягом 
6 місяців з дня винесення 
постанови про відкриття 
виконавчого провадження

 рішення немайнового харак-
теру – впродовж 2 місяців

 в окремих категоріях 
справ – негайне виконання 
(з наступного дня після ухвалення)

ці строки не поширюються на період 
виконавчих дій та на період реалізації 
арештованого майна боржника

 за місцем проживання, 
перебування або роботи 
боржника

 за місцезнаходженням 
майна боржника

право вибору місця відкриття 
виконавчого провадження між 
кількома органами державної 
виконавчої служби належить 
стягувачу

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

СЕРВІС
“ЕЛЕКТРОННИЙ
СУД” судами органами 

та установами 
системи 
правосуддя

судом 
та учасниками 
судового 
процесу

учасниками 
судового 
процесу

 СЕРВІС “ЕЛЕКТРОННИЙ СУД” ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОБМІН 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ДОКУМЕНТАМИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 
МІЖ:

ПОДАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО РУХ СПРАВИ

ОПЛАТА КАЛЕНДАР
ПОДІЙ У СПРАВІ

подання до суду 
процесуальних 
документів (позовні 
заяви, клопотання тощо) 
в електронному форматі

відстежування руху 
та стану розгляду 
документа в суді

оплата судового збору 
та інших платежів 
онлайн

інформація про перебіг 
справи, час і місце 
її розгляду

перейти у сервіс “Електронний 
суд” за посиланням: 
https://id.court.gov.ua 

увійти за допомогою 
електронного цифрового 
підпису

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ: ІНСТРУКЦІЯ

заповнити реєстраційну 
форму

отримати підтвердження 
реєстрації за номером 
телефону чи адресою 
електронної пошти

реєстрація в електронному кабінеті досить легка та потребує лише наявності ключа 
з електронним цифровим підписом

https://id.court.gov.ua/

ШВИДКІСТЬ
документи надходять до суду відразу в день 
їх направлення

БЕЗПЕКА
конфіден ційність поданих документів 
забезпечується наданням доступу до них 
лише суддям, які розглядають відповідну 
судову справу, та сторонам у справі

ПРАВОМОЖНІСТЬ
документи мають силу оригіналу, 
оскільки скріплені електронним підписом
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ЯК СПЛАТИТИ 
СУДОВИЙ
ЗБІР ОНЛАЙН

 СУДОВИЙ ЗБІР СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗА ПОДАННЯ ЗАЯВ, 
СКАРГ ДО СУДУ, ЗА ВИДАЧУ СУДАМИ ДОКУМЕНТІВ, 
А ТАКОЖ У РАЗІ УХВАЛЕННЯ ОКРЕМИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО СУДОВИЙ ЗБІР»

  Закон України «Про судовий збір»

ОБРАТИ РОЗДІЛ
“СУДОВИЙ ЗБІР”

ВИБРАТИ СУД
І ДОКУМЕНТ

ЗАПОВНИТИ 
РЕКВІЗИТИ

СПЛАТИТИ
ОНЛАЙН

на сайті “Судова влада 
України” обрати розділ 
“Судовий збір” 
https://court.gov.ua/ 
aff airs/sudytax/ 

обрати суд, в якому 
треба сплатити судовий 
збір, та необхідний 
документ /дію

заповнити реквізити

після введення необхідних даних 
калькулятор судового збору 
автоматично розрахує суму, 
яку треба сплатити

сформувати квитанцію 
для оплати в касі банку 
або сплатити онлайн

СПЛАТА СУДОВОГО ЗБОРУ ОНЛАЙН

СУДОВИЙ ЗБІР НЕ  СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЗА ПОДАННЯ ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ

заяви про зміну чи встановлення 
способу, порядку і строку 
виконання судового рішення

заяви про розірвання шлюбу 
з особою, визнаною в установленому 
законом порядку безвісно відсутньою

заяви про надання особі 
психіатричної допомоги 
в примусовому порядку

заяви про видачу обмежувального 
припису у справах про домашнє 
насильство

заяви про встановлення факту 
каліцтва, якщо це необхідно 
для призначення пенсії 
або одержання допомоги

заяви про встановлення факту 
каліцтва, якщо це необхідно 
для призначення пенсії або 
одержання допомоги

заяви про встановлення факту 
смерті особи, яка загинула або 
пропала безвісти в районах 
проведення воєнних дій 
або антитерористичних операцій 

повний перелік випадків, коли 
судовий збір не справляється, 
визначає стаття 3 Закону України 
“Про судовий збір”

стягнення заробітної плати та 
поновлення на роботі

відшкодування шкоди, заподіяної 
каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я, а також смертю фізичної 
особи

відшкодування матеріальних 
збитків, завданих внаслідок 
вчинення кримінального 
правопорушення

уточнення списку виборців

стягнення аліментів, збільшення їх 
розміру, оплату додаткових витрат 
на дитину тощо

захист прав і законних інтересів особи 
під час надання психіатричної допомоги

встановлення фактів, що мають 
юридичне значення, поданих 
у зв’язку із збройною агресією, 
збройним конфліктом, тимчасовою 
окупацією території України

повний перелік осіб, для яких 
передбачені пільги зі сплати судового 
збору у певних категоріях справ, 
визначено статтею 5 Закону України 
“Про судовий збір”
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ОТРИМАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ 
ДИСТАНЦІЙНО

ЗРУЧНІСТЬ 
для учасників судового процесу

ШВИДКІСТЬ 
передавання інформації

СУДОВІ ПОВІСТКИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ

можливість отримувати тексти судових повісток 
за допомогою SMS-повідомлень

можливість отримувати процесуальні 
документи в електронному вигляді разом 
із документами у паперовому вигляді

ст. 128 ЦПК України, ст. 135 КПК України, ст. 129 ГПК України, 
ст. 129 КАС України

ст. 14 ЦПК України, ст. 6 ГПК України, ст. 18 КАС України, 
ст. 35 КПК України

СУДОВІ ПОВІСТКИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ
SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ 
ДОКУМЕНТИ 
НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ

 УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ МОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ ОКРЕМІ СУДОВІ 
ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ АБО ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО 
ЗВ’ЯЗКУ

РЕЄСТРАЦІЯ У СИСТЕМІ
зареєструватися у системі обміну 
електронними документами між судом 
і учасниками судового процесу 

 реєстрація на офіційному веб-порталі судової влади 
України за адресою: https://e-court.mail.gov.ua

ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ
подати заявку про отримання 
процесуальних документів 
в електронному вигляді

 реєстрація не позбавляє права на подання 
документів до суду в паперовій формі

ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ
отримувати процесуальні документи 
на зареєстровану електронну пошту 

 документи, видані після дати подання заяви, 
надходитимуть на зазначену в заяві електронну 
адресу в домені mail.gov.ua

ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ
подати заявку про отримання 
судової повістки у справі за допомогою
SMS-повідомлення

 приклад заяви за посиланням: 
www.court.gov.ua/registration/zayavasms.html 

ОТРИМАННЯ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ

 судова повістка буде надсилатись 
на номер мобільного телефону, 
що зазначений у заявці

 повістка буде надходити від абонен та 
SUDPOVISTKA або номера 4116

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗМІНИ
за потреби подати заявку про зміну 
порядку здійснення судового виклику

 у разі зміни номеру мобільного телефону 
 за наявності обставин, які перешкоджають отриманню 

тексту судової повістки за допомогою
SMS -повідомлення

ЯК ОТРИМУВАТИ
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МАТЕРІАЛИ
СУДОВОЇ
СПРАВИ

ПРОКУРОР(-КА) АДВОКАТ(-КА) ІНШІ УЧАСНИКИ СПРАВИ

пред’явлення службового 
посвідчення

пред’явлення свідоцтва про право 
заняття адвокатською діяльністю 
та документа, що посвідчує 
повноваження на надання 
правової допомоги у справі

пред’явлення документа, 
що посвідчує особу

особи, які брали участь у справі, можуть 
ознайомитися з матеріалами після вирішення 
судом питання про їхні права та обов’язки

НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ЯК ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ СУДОВОЮ СПРАВОЮ?

подати до апарату суду 
заяву про надання 
матеріалів справи 
для ознайомлення

надати документи, 
що посвідчують 
особу

ознайомитися 
зі справою 
у приміщенні суду

за потреби зробити 
копії чи виписки 
з матеріалів справи

зробити відповідний 
запис на заяві 
про надання судової 
справи 

необхідно знати номер справи 
або прізвище позивача/
відповідача

протягом усього робочого 
часу суду та в присутності 
працівника(-ці) апарату суду

зазначити дату ознайомлення, 
ПІБ та підпис

ПРАЦІВНИК СУДУ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ

прийняти 
письмову заяву 
про надання 
судової справи 
для ознайомлення

перевірити 
документи, 
що посвідчують 
особу та її право 
на ознайомлення 
з судовою справою

надати 
судову справу 
для ознайомлення 
у відповідному 
приміщенні суду

зафіксувати хто 
і коли ознайом лю-
вався із матеріа ла ми 
справи в журналі 
обліку видачі 
судових справ

долучити 
до матеріалів 
справи письмову 
заяву про надання 
судової справи 
для ознайомлення

перевірити 
наявність усіх 
документів після 
ознайомлення 
зі справою

під час виявлення нестачі документів, 
аркушів, їх пошкодження скласти 
акт у двох примірниках, один з яких 
долучити до судової справи, другий 
передати для вжиття відповідних 
заходів керівнику(-ці) апарату суду

 УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ МАЮТЬ ПРАВО 
ОЗНАЙОМИТИСЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ

  Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних 
судах України, затверджена наказом Державної судової 
адміністрації України від 20.08.2019 № 814
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ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПЕРЕГЛЯД ТРАНСЛЯЦІЇ

письмове звернення до суду 
про трансляцію судового 
засідання технічними засобами 
суду

зразок звернення за посиланням: 
https://bit.ly/35tyGBQ

у зверненні обґрунтовується 
суспільна важливість судового 
засідання

трансляція здійснюється після 
надання дозволу судом
 на YouTube каналі “Судова влада”

https://bit.ly/35q4WWz 
 на вебпорталі “Судова влада 
України”
https://court.gov.ua/aff airs/online

Усю інформацію про архівні, поточні та заплановані трансляції судових 
засідань можна переглянути на вебпорталі “Судова влада України” 
https://bit.ly/35q4WWz

УХВАЛЕННЯ СУДОМ РІШЕННЯ ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ

ІНІЦІАТОРИ ТРАНСЛЯЦІЇ

суд учасники 
судового процесу

представники 
громадських об’єднань

медіа

прийняття письмового 
звернення 
про трансляцію 
судового засідання 
технічними засобами 
суду

визначення наявності 
значного суспільного 
інтересу та значущості 
справи

винесення ухвали 
про надання дозволу 
на трансляцію 
судових засідань 
у справі 
(або відмова у наданні
такого дозволу)

організація онлайнової 
трансляції

надсилання інформації 
про судове засідання 
держпідприємству 
“Інформаційні судові системи” 
не пізніше ніж за три робочих 
дні до його проведення

  ст. 11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, ст. 7 ЦПК України, ст. 8 ГПК України,
ст. 10 КАС України, ст. 27 КПК України, лист Державної судової адміністрації України 
від 14.03.2016 № 15-1924/16

суд та учасники 
судового процесу під час 
розмови використовують 
мікрофони

проведення онлайнової 
трансляції відбувається тільки 
у залі суду, який обладнаний 
системою відеоконференцзв’язку

ТРАНСЛЯЦІЯ 
СУДОВОГО 
ЗАСІДАННЯ
ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ
СУДУ
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ПОВЕДІНКА
У СУДОВОМУ 
ЗАСІДАННІ

СТРИМАНІСТЬ ВВІЧЛИВІСТЬ ЧЕСНІСТЬ
поводитись спокійно 
та стримано, уникати 
надмірних емоційних 
проявів (голосно сміятися, 
кричати тощо)

ввічливо ставитись 
до суддів, 
працівників апарату 
суду, відвідувачів 
та опонентів

відповідати 
на запитання 
правдиво, лаконічно 
та чітко

ПЕРЕД СУДОВИМ ЗАСІДАННЯМ ПІД ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ У СУДІ ЗАБОРОНЕНО

 візьміть з собою: 
документ, що посвідчує 
особу; ручку та папір 
для нотаток; матеріали 
справи чи інші необхідні 
документи

 приходьте до суду вчасно 
або заздалегідь

 у разі поважних причин 
через які ви не можете 
з’явитися на судове 
засідання, обов’язково 
повідомте про це завчасно

 бажано одягнутись 
у діловому стилі

 заходьте до зали судового засідання після 
запрошення судового розпорядника чи 
секретаря судового засідання

 переведіть ґаджети у беззвучний режим
 вставайте при вході судді чи колегії суддів
 підводитись кожен раз, як до вас звертається 
суддя (стоячи відповідати на запитання чи їх 
задавати)

 звертатися до судді “Ваша честь”, а 
до учасників судового процесу “пане” та “пані”

 якщо хочете, аби вам надали слово — підніміть 
руку

 передавайте судді документи та інші матеріали, 
що стосуються справи, судовим розпорядником 
чи секретарем судового засідання

 приносити 
вибухові чи інші 
небезпечні 
речовини

 вживати 
алкогольні напої 
чи перебувати 
у стані сп’яніння

 палити у 
невідведених 
для цього місцях

злісне ухилення 
від явки в суд

непідкорення 
розпорядженням 
головуючого

порушення порядку 
під час судового 
засідання

учинення дій, які свідчать 
про зневагу до суду 
або встановлених у суді 
правил

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ

НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ

   ст. 185-3 Кодек су Ук раїни про адміністративні правопорушення

НЕПОВАГА ДО СУДУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
попередження за порушення правил поведінки

ВИДАЛЕННЯ ІЗ ЗАЛУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
за повторне порушення порядку або невиконання 
розпоряджень суду

НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ
притягнення до адміністративної відповідальності 
за прояв неповаги до суду
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ХТО ТАКИЙ СВІДОК

Свідком є фізична особа, якій відомі або можуть 
бути відомі обставини, що підлягають доказуванню 
під час кримінального провадження, і яка викликана 
для давання показань

  ч. 1 ст. 65 Кримінального процесуального кодексу України

ПРАВА СВІДКА

ОБОВ’ЯЗКИ СВІДКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СВІДКА

знати у зв’язку з чим і в якому 
кримінальному провадженні 
проводиться допит

користуватися правовою допомогою 
адвоката*

*для окремих категорій громадян(-ок) така 
допомога може надаватися безоплатно; 
дізнатися детальніше можна за телефоном 
0-800-213-103

відмовитися давати показання щодо 
себе, близьких родичів та членів своєї 
сім’ї, що можуть стати підставою для 
підозри або обвинувачення

давати показання рідною або іншою 
мовою, якою вільно володіє, 
і користуватися допомогою 
перекладача

користуватися нотатками 
і документами 
під час давання показань

отримати відшкодування витрат, 
пов’язаних із викликом для давання 
показань

ознайомлюватися з протоколом 
допиту та заявляти клопотання про 
внесення до нього змін, доповнень 
і зауважень, а також власноручно 
робити такі доповнення і зауваження

заявляти клопотання 
про забезпечення безпеки

заявляти відвід перекладачу

прибути за 
викликом

давати 
правдиві 
показання

не розголошувати відомості, 
які безпосередньо стосуються 
кримінального провадження 
і які відомі свідку

за злісне ухилення 
від явки для 
давання показань

за 
неправдиві 
показання

ПРАВА
ТА ОБОВ’ЯЗКИ
СВІДКА
У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ
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ЩО ТАКЕ
ЦИВІЛЬНИЙ
ПОЗОВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ

 найменування суду, який розглядає 
кримінальне провадження

 дані сторони позивача та сторони 
відповідача (ПІБ, адреса, засоби 
зв’язку, РНОКПП (ідентифікаційний 
код) або дані паспорта)

 ціна позову (розмір шкоди, яку 
планується стягнути)

 зміст позовних вимог

 перелік документів та інших 
доказів, що додаються до заяви

 дата, підпис, прізвище та ініціали

 обставини справи та докази
 відомості про вжиття заходів 
досудового врегулювання спорів*

* підозрюваний / обвинувачений у злочині може 
добровільно відшкодувати заподіяну шкоду

 відомості про вжиття заходів 
забезпечення доказів або позову до 
подання позовної заяви, якщо такі 
здійснювалися

 відомості про суму судових витрат 
(послуги адвоката, експертизи тощо)

 підстава звільнення від сплати
судового збору

 підтвердження позивача про те, що він 
не подавав іншого позову (позовів) до 
цього ж відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав

ХТО 
ПОДАЄ ПОЗОВ

КОМУ 
ПРЕД’ЯВЛЯЄТЬСЯ ПОЗОВ

УМОВИ ПОДАННЯ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ВАРТІСТЬ ВАЖЛИВО

якщо внаслідок кримі-
наль ного правопорушення 
завдано ШКОДУ здоров’ю 
та/або майну

до місцевого суду на 
стадії досудового розслі-
дування або підготовчого 
судового розгляду

БЕЗ сплати судового 
збору

слід додати УСІ 
наявні докази, якими 
підтверджуються 
позовні вимоги

подання цивільного позову – 
це право потерпілої особи, 
а не обов’язок

якщо цивільний позов не подавався 
під час кримінального провадження 
або суд залишив його без розгляду, 
його можна пред’явити у порядку 
цивільного судочинства

матеріали кримінального 
провадження НЕ Є доказами 
до цивільного позову

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПОЗОВУ

 потерпіла внаслідок 
кримінального 
правопорушення особа

 підозрюваному
 обвинуваченому
 іншій особі (фізичній або юридичній), 
яка за законом несе цивільну 
відповідальність за спричинену шкоду
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УКЛАДАННЯ 
УГОД
У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ

УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ 

угода про примирення 
між потерпілим та підозрюваним 
чи обвинуваченим

угода між прокурором 
та підозрюваним чи обвинуваченим 
про визнання винуватості

  ст. 468–476 Кримінального процесуального кодексу України

УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ
ЕТАП УКЛАДЕННЯ  під час досудового розслідування

 під час судового розгляду до моменту виходу суду 
у нарадчу кімнату для ухвалення вироку

 під час досудового розслідування
 під час судового розгляду до моменту виходу суду 

у нарадчу кімнату для ухвалення вироку

ТЯЖКІСТЬ СПРАВИ  кримінальні проступки
 злочини невеликої тяжкості
 злочини середньої тяжкості 
 справи у порядку приватного обвинувачення 

 кримінальні проступки
 злочини невеликої тяжкості
 злочини середньої тяжкості
 тяжкі злочини
 особливо тяжкі злочини, віднесені до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України 
ЗМІСТ УГОДИ  сторони угоди

 формулювання підозри чи обвинувачення, зокрема істотних 
обставин, які впливають на правову кваліфікацію

 правова кваліфікація
 розмір шкоди та умови її відшкодування
 узгоджене покарання та згода сторін на його призначення
 наслідки укладення та затвердження угоди
 наслідки невиконання угоди
 дата укладення угоди, підписи сторін

 сторони угоди
 формулювання підозри чи обвинувачення, зокрема істотних 

обставин, які впливають на правову кваліфікацію
 правова кваліфікація
 беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим 

винуватості у вчиненні кримінального правопорушення
 обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці 

у викритті кримінального правопорушення, вчиненого 
іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце) 

 умови часткового звільнення підозрюваного, 
обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді 
відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним 
кримінального правопорушення

 узгоджене покарання та згода підозрюваного 
(обвинуваченого) на його призначення

 умови застосування спеціальної конфіскації
 наслідки укладення та затвердження угоди
 наслідки невиконання угоди
 дата укладення угоди, підписи сторін

НАСЛІДКИ УКЛАДЕННЯ 
ДЛЯ ПІДОЗРЮВАНОГО 
(ОБВИНУВАЧЕНОГО)

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку 
виключно з підстав:

 призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене 
сторонами угоди;

 ухвалення вироку без згоди підозрюваного 
(обвинуваченого) на призначення покарання;

 нероз’яснення судом наслідків затвердження угоди.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку 
виключно з підстав:

 призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене 
сторонами угоди;

 ухвалення вироку без згоди підозрюваного 
(обвинуваченого) на призначення покарання;

 нероз’яснення судом наслідків затвердження угоди.

НАСЛІДКИ УКЛАДЕННЯ 
ДЛЯ ПОТЕРПІЛОГО 

Потерпілий позбавляється права змінювати в подальшому 
розмір вимог про відшкодування заподіяної йому шкоди, 
а також звертатися за відшкодуванням заподіяної шкоди 
в порядку цивільного судочинства. 
Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку 
виключно з підстав:

 призначення судом покарання, мен суворого, ніж узгоджене 
сторонами угоди;

 ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення 
покарання;

 нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди.
НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ Потерпілий, прокурор має право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку
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ПЕРЕБУВАННЯ
У ТРУДОВИХ
ВІДНОСИНАХ

ПРАЦІВНИК РОБОТОДАВЕЦЬ

виконує роботу, що визначена угодою
 дотримується правил внутрішнього 
трудового розпорядку

 виплачує заробітну плату
 забезпечує умови праці, необхідні для виконання роботи, 
що передбачаються законодавством про працю, 
колективним договором і угодою сторін

 сплачує внески на соціальне страхування, 
яке є підтвердженням трудового стажу на конкретній посаді

трудовий договір або контракт 
між працівником та роботодавцем

без укладення трудового договору 
на підставі фактичного допущення 
працівника до роботи

УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

 обґрунтування потреби встановлення судом 
факту перебування у трудових відносинах

 мета встановлення такого факту
 причини неможливості одержання 
документів, що підтверджують факт 
перебування у трудових правовідносинах

 докази, якими підтверджується факт 
перебування у трудових правовідносинах

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

СТРОК
ЗВЕРНЕННЯ

КУДИ
ЗВЕРТАТИСЬ

ВАРТІСТЬ

3 місяці 
з дня, коли 
дізналися або 
мали дізнатись 
про порушення 
права на 
оформлення
трудових 
відносин

до місцевого 
суду за місцем 
проживання

судовий збір 
у розмірі 0,2 розміру 
прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб

у разі перебування 
за кордоном слід подати 
клопотання до Верховного 
Суду про визначення суду, 
який розглядатиме заяву

у разі задоволення 
позову судові витрати 
покладаються 
на відповідача

 перед зверненням до суду спробуйте підтвердити стаж шляхом: переговорів; 
зверненням до Управління держпраці України та Державної фіскальної служби

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
ФАКТУ 
НАРОДЖЕННЯ
НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ 
УРЯДУ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІЇ

ІНІЦІАТОР ЗВЕРНЕННЯ

батьки родичі уповноважені 
представники 
батьків / родичів

інші законні 
представники 
дитини

1. ЗВЕРНЕННЯ ДО ДРАЦС 2. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ 3. ЗВЕРНЕННЯ ДО ДРАЦС

отримання письмової 
відмови у видачі свідоцтва 
про народження дитини 
(українського зразка)
у будь-якому відділі державної 
реєстрації актів цивільного стану 
в межах підконтрольних уряду 
України територій

подання заяви про встановлення 
факту народження особи 
на непідконтрольній уряду 
України території до суду 
за місцем знаходження відділу 
державної реєстрації актів 
цивільного стану

 заявники звільняються  від сплати судового 
збору

після отримання рішення 
суду потрібно звернутися 
до того ж відділу державної 
реєстрації актів цивільного 
стану для отримання свідоцтва 
про народження

якщо батьки перебувають у шлюбі, зареєст ро-
ваному на підконтрольній уряду України
території, батько має надати заяву про визнання 
батьківства

 факт, який необхідно встановити, 
та мету

 причини неможливості одержання 
або відновлення документів, 
що посвідчують цей факт

 докази, що підтверджують факт

 письмова відмова відділу ДРАЦС у видачі свідоцтва про народження 
дитини українського зразка

 копії паспортів заявників (батьків) та реєстраційних номерів облікових 
карток платника податків (ІНН) 
(або тільки матері, якщо заявниця є одинокою матір’ю)

 свідоцтво про народження дитини, що видане незаконними органами 
влади на непідконтрольній уряду України території

 документи щодо наявності шлюбу
батьки перебувають 
у законному шлюбі

батьки перебувають 
у шлюбі, зареєстрованому 
на непідконтрольній уряду 
України території

заявниця є одинокою 
матір’ю

свідоцтво 
про укладення 
шлюбу заявників 
(батьків дитини)

свідоцтво про 
укладення шлюбу, 
що видане незакон ними 
органами влади 
на непідконтрольній 
уряду України території

виписка, видана 
незаконними орга на ми
влади на непідконт-
рольній уряду України 
території про те, 
що дитина зареєст-
рована одинокою матір’ю

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

заява подається 
у 3-х примірниках
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
ФАКТУ 
СМЕРТІ
НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ 
УРЯДУ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІЇ

родичі законні представники 
родичів

1. ЗВЕРНЕННЯ ДО ДРАЦС 2. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ 3. ЗВЕРНЕННЯ ДО ДРАЦС

отримання письмової відмови 
у видачі свідоцтва про смерть 
українського зразка у будь-якому 
відділі державної реєстрації 
актів цивільного стану в межах 
підконтрольної уряду України 
території

подання заяви про 
встановлення факту смерті 
особи на непідконтрольній 
уряду України території до суду 
за місцем знаходження відділу 
державної реєстрації актів 
цивільного стану

 заявники звільняються  від сплати судового збору

після отримання рішення суду 
звернення до того ж відділу 
державної реєстрації актів 
цивільного стану для отримання 
свідоцтва про смерть

 факт, який необхідно встановити, та мету
 причини неможливості одержання або 
відновлення документів, що посвідчують цей факт

 докази, що підтверджують факт
 докази, що підтверджують викладені заявником 
обставини (письмові свідчення очевидців, 
фототаблиця з місця поховання, медичні 
документи про смерть тощо)

 письмова відмова відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану у видачі свідоцтва 
про смерть

 копія паспорта заявника
 копія реєстраційного номеру облікової картки 
платника податків (ІНН) заявника

 копії документів, які підтверджують родинні 
зв’язки з померлим

 копії паспорта та реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків (ІНН) померлого (за 
наявності)

 свідоцтво про смерть, видане незаконними 
органами на непідконтрольній уряду України 
території

 за наявності інших документів, які підтверджують 
факт смерті на непідконтрольній уряду України 
території (договір надання послуг з організації 
поховання, фотознімки місця поховання тощо)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

ІНІЦІАТОР ЗВЕРНЕННЯ

заява подається 
у 3-х примірниках
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ПРИЙНЯТТЯ 
СПАДЩИНИ
ЗА ЗАКОНОМ

СТРОКИ
ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

УМОВИ
ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

РЕЗУЛЬТАТ
ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

6 місяців
з моменту смерті особи 
(визнання особи померлою)

якщо спадкоємець не проживав із спадкодавцем 
та не звернувся із заявою про прийняття 
спадщини протягом 6 місяців, він вважається 
таким, що не прийняв спадщину

фактично 
(якщо особа проживала 
із спадкодавцем 
і не відмовилась від спадщини) 
за заявою

зі спливом 6 місяців 
з дня смерті спадкодавця 
видається свідоцтво про право 
на спадщину

ХТО ПОДАЄ ЗАЯВУ

 спадкоємець особисто, якщо
фактично не проживав
із спадкодавцем

 особа, яка досягла 14 років, 
може подати таку заяву 
без згоди батьків (піклувальників)

МІСЦЕ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ

 останнє місце проживання 
спадкодавця

 якщо місце проживання спадкодавця 
невідоме, місцем відкриття спадщини 
є місце знаходження нерухомого 
майна

 якщо нерухоме майно відсутнє, 
місцем відкриття спадщини є місце 
знаходження основної частини 
рухомого майна

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 паспорт
 ідентифікаційний номер
 свідоцтво про смерть
 документ, що підтверджує родинні 
стосунки спадкоємця з померлим 

свідоцтво про народження для дітей, свідоцтво 
про шлюб для дружини/чоловіка, документи для 
відслідковування ланцюга родинних зв’язків 
зі спадкодавцем для інших родичів
 правовстановлюючі документи 
на все майно, про яке відомо

ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ
ЗА ЗАЯВОЮ

ПРИЙНЯТТЯ
СПАДЩИНИ

ВІДМОВА 
ВІД ПРИЙНЯТТЯ 
СПАДЩИНИ

ПРИЙНЯТТЯ 
ЧАСТИНИ СПАДЩИНИ 
НЕМОЖЛИВЕ

спадкоємець має 
право прийняти 
спадщину

спадкоємець може 
відмовитися від 
прийняття спадщини

не можна прийняти 
лише частину 
належної спадщини

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ

 до державного або приватного 
нотаріуса за останнім місцем 
проживання померлого (особи, яку 
визнали померлою)

 до сільської ради, якщо 
спадкодавець проживав у сільській 
місцевості

протягом
6 місяців

за місцем 
відкриття 
спадщини

нотаріус 
або
сільська 
рада

докумен ти 
на підтвер-
дження  
родинних 
стосунків



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

ВРЕГУЛЮВАННЯ 
СПОРУ
ЗА УЧАСТІ СУДДІ
У ЦИВІЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ

  ст. 201–205 Цивільного процесуального кодексу України

розгляд судової 
справи по суті 
не розпочато

обидві сторони 
висловили згоду на 
врегулювання спору 
за участю судді

відсутні треті особи, 
які заявляють 
самостійні вимоги 
щодо предмету спору

ПОСТАНОВА
УХВАЛИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
МЕТИ

УЗГОДЖЕННЯ
ПОЗИЦІЙ СТОРІН

постанова ухвали про проведення 
процедури врегулювання спору 
за участю судді та зупинення 
провадження у справі

перша нарада, на якій суддя 
роз’яснює сторонам мету, 
порядок проведення процедури, 
права та обов’язки сторін

проведення спільних 
та закритих нарад, метою яких 
є мирне врегулювання спору

не більше 30 днів із дня постановлення ухвали

БАЖАННЯ
СТОРІН

ЗАКІНЧЕННЯ 
СТРОКУ

ЗАТЯГУВАННЯ 
ПРОЦЕДУРИ

МИРОВА
УГОДА СТОРІН

ВІДМОВА
ВІД ПОЗОВУ

ВИЗНАННЯ
ПОЗОВУ

одна із сторін 
подала заяву 
про припинення 
процедури

закінчився 
строк для 
проведення 
процедури

одна із сторін 
затягує 
врегулювання 
спору

сторони уклали 
мирову угоду 
та звернулися 
до суду із 
заявою про її 
затвердження

позивач звернувся 
до суду із заявою про 
залишення позовної 
заяви без розгляду 
або відмовився 
від позову

відповідач 
визнав позов

ПРИПИНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

ВАЖЛИВО

БЕЗУПЕРЕДЖЕНІСТЬ СУДУ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ МОЖЛИВІСТЬ ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ

під час процедури суддя 
не має права надавати сторонам 
юридичні поради та рекомендації, 
надавати оцінку доказам у справі

процедура є конфіденційною, 
фотозйомка і фільмування,
відео- та звукозапис заборонені

сторони мають право 
брати участь у процедурі 
у режимі відеоконференції

УМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

ЯКІ СПРАВИ
РОЗГЛЯДАЮТЬ
АДМІНІСТРА-
ТИВНІ СУДИ

 АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ РОЗГЛЯДАЮТЬ СКАРГИ ОСІБ 
ЩОДО РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ, 
ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ЇХНІ ПРАВА, СВОБОДИ ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ

  Кодекс адміністративного судочинства України

оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень

прийняття громадян на публічну 
службу, її проходження 
та звільнення

реалізація компетенції суб’єктів 
владних повноважень у сфері 
управління (між такими суб’єктами)

укладання, виконання, 
припинення, скасування 
чи визнання нечинними 
адміністративних договорів

правовідносини, пов’язані 
з виборчим процесом 
чи процесом референдуму

доступ до публічної інформації

вилучення або примусове 
відчуження майна 
для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної 
необхідності

оскарження рішень атестаційних, 
конкурсних, медико-соціальних 
експертних комісій та інших 
подібних органів

формування складу державних 
органів, органів місцевого 
самоврядування, обрання, 
призначення, звільнення 
їх посадових осіб

СПОРИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ

АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ 
НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬ СПРАВИ:

МІСЦЕВІ ЗАГАЛЬНІ СУДИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ 
РОЗГЛЯДАЮТЬ СПРАВИ

віднесені до юрисдикції 
Конституційного Суду 
України

що вирішуються в порядку 
кримінального судочинства

щодо накладення 
адміністративних 
стягнень, крім випадків 
вказаних у законі

щодо відносин, які відповідно 
до закону чи статуту 
громадського об’єднання 
або саморегулівної організації 
віднесені до його  внутрішньої 
діяльності або виключної 
компетенції

щодо рішень, дій чи бездіяль нос ті 
суб’єктів владних повно важень 
у справах про притяг нення до 
адміністративної відповідальності

пов’язані з виборчим процесом 
чи процесом референдуму 
щодо оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності: 

дільничних виборчих комісій
засобів масової інформації, 
що порушують законодавство 
про вибори та референдум
кандидатів у депутати 
сільської, селищної ради 
чи на посаду сільського 
селищного голови
уточнення списку виборців

справи щодо виконання 
судових рішень у зазначених 
випадках

пов’язані з перебуванням 
іноземців та осіб 
без громадянства на території 
України щодо примусового 
повернення, видворення, 
затримання тощо

оскарження рішень Націо наль- 
ної комісії з реабілітації 
у правовідносинах, що виникли 
на підставі Закону України 
“Про реабілітацію жертв репре-
сій комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років”

Вичерпний перелік справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, 
визначений у ст. 19 КАС України



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

ВРЕГУЛЮВАННЯ 
СПОРУ
ЗА УЧАСТІ СУДДІ
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ

  ст. 184–188 Кодексу адміністративного судочинства України 

розгляд судової 
справи по суті 
не розпочато

обидві сторони 
висловили згоду на 
врегулювання спору 
за участю судді

відсутні треті особи, 
які заявляють 
самостійні вимоги 
щодо предмету спору

ПОСТАНОВА
УХВАЛИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
МЕТИ

УЗГОДЖЕННЯ
ПОЗИЦІЙ СТОРІН

постановлення ухвали 
про проведення процедури 
врегулювання спору за участю 
судді та зупинення провадження 
у справі

перша нарада, на якій суддя 
роз’яснює сторонам мету, порядок 
проведення процедури, права 
та обов’язки сторін

проведення спільних 
та закритих нарад, метою яких 
є мирне врегулювання спору

не більше 30 днів із дня постанови ухвали

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 
СТОРІН

ЗАКІНЧЕННЯ 
СТРОКУ

ЗАТЯГУВАННЯ 
ПРОЦЕДУРИ

МИРОВА
УГОДА СТОРІН

ВІДМОВА
ВІД ПОЗОВУ

ВИЗНАННЯ
ПОЗОВУ

подання однією 
зі сторін заяви 
про припинення 
процедури

закінчення 
строку для 
проведення 
процедури

затягування 
однією зі сторін 
врегулювання 
спору

укладення 
мирової угоди 
та звернення 
до суду із 
заявою про її 
затвердження

звернення позивача 
до суду із заявою про 
залишення позовної 
заяви без розгляду 
або відмовився від 
позову

визнання 
відповідачем 
позову

ПРИПИНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

ВАЖЛИВО

БЕЗСТОРОННІСТЬ СУДДІ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ МОЖЛИВІСТЬ ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ

під час процедури суддя не має 
права надавати сторонам юридичні 
поради та рекомендації, надавати 
оцінку доказам у справі

процедура є конфіденційною, 
фото- і кінозйомка, відео- 
та звукозапис заборонені

сторони мають право брати 
участь у процедурі у режимі 
відеоконференції

УМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

ОСКАРЖЕННЯ 
РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ 
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕНСІЙНОГО 
ФОНДУ 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ВАРТІСТЬ

окружний адміністративний 
суд

протягом 6 місяців з дня, 
коли особа дізналась або мала 
дізнатись про порушення права

цей строк не застосовується під час подання 
заяви про виплату недоотриманої пенсії

0,4 розміру прожиткового 
мінімуму 
для працездатних осіб

ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ

особи з інвалідністю 
внаслідок Другої світової 
війни та сім’ї воїнів 
(партизанів), які загинули 
чи пропали безвісти, 
і прирівняних до них осіб 
(у встановленому порядку)

особи з інвалідністю 
I та II груп, законні 
представники дітей 
з інвалідністю 
і недієздатних осіб 
з інвалідністю

громадяни, віднесені 
до 1 та 2 категорій 
постраждалих внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

учасники бойових дій, 
постраждалі учасники 
Революції Гідності, Герої 
України — у справах, 
пов’язаних з порушенням 
їхніх прав

 позовна заява
 документи, що підтверджують факти, 
які викладені у позовній заяві, та докази

 документ про сплату судового збору 
або копії документів, які підтверджують право 
на звільнення від сплати судового збору

 заява про відстрочення та розстрочення сплати 
судових витрат, зменшення розміру судових 
витрат або звільнення від них (у разі потреби)

 заява про поновлення строку звернення до суду 
та докази поважності такого пропуску 
(якщо строк звернення до суду був пропущений)

 за потреби клопотання розгляд справи 
за правилами спрощеного позовного провадження, 
про призначення експертизи, витребування 
доказів тощо

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

в органі 
Пенсійного 
фонду України 
вищого рівня

у судовому 
порядку

ШЛЯХИ ОСКАРЖЕННЯ

СУДОВИЙ ПОРЯДОК

ГРОМАДЯНИ, ЯКИХ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ 
РІШЕННЯ ОРГАНУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
УКРАЇНИ, МАЮТЬ ПРАВО ОСКАРЖИТИ 
ЦЕ РІШЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ, 
ПЕРЕРАХУНОК, ВІДМОВУ 
В ПРИЗНАЧЕННІ, ПЕРЕРАХУНКУ, 
ПЕРЕВЕДЕННІ З ОДНОГО ВИДУ ПЕНСІЇ 
НА ІНШИЙ, ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

ПОНОВЛЕННЯ 
СТРОКУ
НА ПРИЙНЯТТЯ 
СПАДЩИНИ

 СПАДКОЄМЕЦЬ, ЯКИЙ НЕ ПРОЖИВАВ 
ІЗ СПАДКОДАВЦЕМ ТА ПРОПУСТИВ 
6-МІСЯЧНИЙ СТРОК ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 
СПАДЩИНИ, ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКИМ, 
ЩО НЕ ПРИЙНЯВ СПАДЩИНУ

ЗА ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ
СПАДКОЄМЦІВ

ЗАДОВОЛЕННЯ СУДОМ
ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

отримати письмову згоду від спадкоємців, 
які прийняли спадщину, та звернутись до нотаріуса 
із заявою про прийняття спадщини

звернутись із позовною заявою до суду 
про визначення додаткового строку на прийняття 
спадщини з поважної причини

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ВАРТІСТЬ

подати позовну заяву 
до місцевого загального 
суду за місцем відкриття 
спадщини

 паспорт спадкоємця
 свідоцтво про смерть спадкодавця
 документи, що підтверджують родинні зв’язки 
спадкоємця та спадкодавця

 документи, що підтверджують поважність причин 
пропуску строку на прийняття спадщини

 постанова нотаріуса про відмову 
у відкритті спадкової справи

судовий збір складає 
0,4 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних 
осіб

НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ ПОВАЖНИМИПОВАЖНІ

тривала хвороба 
спадкоємця

перебування 
спадкоємця 
тривалий час за 
межами України

відбування 
покарання 
в місцях позбав -
лення волі

перебування 
на строковій 
військовій службі 
в Збройних Силах 
України

необізнаність 
спадкоємця 
про наявність 
заповіту тощо

юридична 
необізнаність щодо 
строку та порядку 
прийняття спадщини

незнання 
про наявність 
спадкового 
майна

похилий вік 
чи непраце -
здат ність

невизначеність між 
спадкоємцями
про прийняття 
спадщини

відсутність 
коштів для 
проїзду до 
місця відкриття 
спадщини

несприятливі 
погодні умови 
тощо

ШЛЯХИ ПОНОВЛЕННЯ СТРОКУ

ПРИЧИНИ ПРОПУСКУ СТРОКУ 
ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

6 місяців з моменту смерті особи 
(визнання особи померлою)



Інфографіка створена в межах проєкту «Доступно про суд: пояснюють судді», що імплементується ГО «Вектор прав людини» у партнерстві з Радою суддів України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції

ДОСТУПНО
ПРО СУД

ПОЯСНЮЮТЬ
СУДДІ

Дізнайтеся більше 
у відеороликах

УХВАЛА ОКРЕМА УХВАЛА РІШЕННЯ ВИРОК ПОСТАНОВА СУДОВИЙ НАКАЗ

вирішення 
питань, 
пов’язаних 
із рухом справи 
у суді та інших 
процесуальних 
питань

реагування на 
виявлені під час 
розгляду справи 
порушення закону

вирішення 
справи по суті 
та закінчення 
судового роз-
гля ду у справах 
ци віль  ної 
юрисдикції

вирішення 
обвинувачення 
по суті 
у справах 
кримінальної 
юрисдикції

закінчення 
перегляду 
судового 
рішення 
в апеляційному 
та касаційному 
порядку

стягнення 
з боржника грошо-
вої суми або витре-
бування майна 
за заявою особи, 
якій належить 
право такої вимоги

НАБРАННЯ РІШЕННЯМ ЗАКОННОЇ СИЛИ

ПРОГОЛОШЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬРЕЗУЛЬТАТИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Електронні копії судових рішень можна знайти у Єдиному державному реєстрі судових рішень
http://reyestr.court.gov.ua

 при ухваленні рішення суд не може виходити за межі 
позовних вимог

 суди ухвалюють рішення, постанови іменем України 
негайно після закінчення судового розгляду

 особа, яка брала участь у справі, може подати заяву 
про роз’яснення рішення і протягом 10 днів отримати 
таке роз’яснення у спеціальній ухвалі

 судові рішення, що набрали законної сили, 
є обов’язковими до виконання 

МІСЦЕВИЙ 
СУД

СУД АПЕЛЯЦІЙНОЇ 
ІНСТАНЦІЇ

СУД КАСАЦІЙНОЇ 
ІНСТАНЦІЇ

 задоволення 
позову повністю 
або частково

 відмова 
у  задоволенні 
позовної заяви

 залишення 
позовної заяви 
без розгляду

 зупинення 
і закриття 
провадження 
у справі

 ухвалення 
виправ-
дувального чи 
обвинувального 
вироку 
у кримінальній 
справі

 залишення рішення суду 
без змін, а скаргу — 
без задоволення

 скасування судового 
рішення повністю 
або  частково

 ухвалення у відповідній 
частині нового рішення 
або його зміна

 повне чи часткове 
скасування попереднього 
рішення

 повне чи часткове 
 закриття провадження

 повна чи часткова зміна 
рішення

 залишення позовної заяви 
без розгляду повністю 
або частково

 направлення справи 
на новий розгляд

 скасування ухвали, що 
перешкоджає подальшому 
провадженню у справі, 
і направлення справи для 
продовження розгляду

 залишення рішення суду 
без змін, а касаційної 
скарги — без задоволення

 скасування судового 
 рішення повністю 
або  частково і призначення 
нового розгляду

 скасування судового рішен-
ня повністю або частково 
і закриття провадження

 ухвалення нового рішення 
у відповідній частині

 зміна рішення, без передачі 
справі на новий розгляд

 скасування постанови 
суду апеляційної інстанції 
повністю або частково 
і залишення в силі рішення 
суду першої інстанції

 залишення позовної заяви 
без розгляду повністю 
або частково

 визнання нечинними  судові 
рішення судів першої 
та апеляційної інстанцій 
повністю або частково

МІСЦЕВИЙ СУД
СУД АПЕЛЯЦІЙНОЇ 
ТА КАСАЦІЙНОЇ 
ІНСТАНЦІЇ

 після закінчення строку подання 
апеляційної скарги, якщо її не було 
подано

 після розгляду справи апеляційним 
судом, якщо скаргу подано 
і рішення не скасовано

 з моменту проголошення для ухвал, 
які не підлягають оскарженню

 з моменту 
проголошення

ЩО ТАКЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ

Судове рішення — процесуальний документ, постановлений 
судом під час розгляду судової справи на будь-якій стадії 
судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий 
наказ тощо)

УХВАЛЕННЯ
СУДОВОГО
РІШЕННЯ


