
Огляд даних про стан здійснення правосуддя 

Ленінським районним судом м. Кіровограда 

за 2016 рік 

 

 

На виконання листа територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Кіровоградській області № 19-2582-3 від 14.12.2016 року, з метою встановлення обсягу роботи 

Ленінського районного суду м. Кіровограда, структури, динаміки надходження справ та матеріалів 

різних категорій, проведено огляд даних про стан здійснення правосуддя за 2016 рік. 

Аналіз здійснюється на підставі звітів про розгляд справ різних категорій (за судовими рішеннями, 

що набрали та не набрали законної сили протягом 2016 року). 

Упродовж 2016 року до суду всього надійшло 10524 справ та матеріалів, що на 7,3% більше, ніж 

за аналогічний період минулого року – 9751 справ та матеріалів. 

Таблиця 1 – Надходження справ та матеріалів до суду. 

  

2015 рік 2016 рік динаміка 2016-2015 

Абсолютне 

відхилення 

% 

справи і матеріали кримінального 

судочинства Усього 4001 5379 1378 34,4 

у  тому числі 

справ 
424 322 -102 -24,1 

справи і матеріали цивільного 

судочинства усього 2995 2506 -489 -16,3 

у тому числі 

справ 
2160 1721 -439 -20,3 

справи і матеріали 

адміністративного судочинства 
усього  390 301 -89 -22,8 

у тому числі 
справ 

298 197 -101 -33,9 

справи про адміністративні 

правопорушення 
усього 2365 2338 -27 -1,1 

у тому числі 

справ 
2352 2318 -34 -1,4 

усього: 
  

9751 10524 773 7,93 

 

Аналіз надходження справ і матеріалів показує, що протягом 2016 року значно зменшилось 

надходження справ і матеріалів цивільного судочинства – на 16,3% , адміністративного судочинства – на 

22,8%, справ про адміністративні правопорушення – на 1,1%. 

Одночасно зросло надходження справ і матеріалів кримінального судочинства - на 34,4%  (однак 

надходження справ зменшилось – на 24,1%. 

Порівняння структури надходження справ і матеріалів (малюнки 1,2) свідчить, що найбільшу 

кількість становлять кримінальні, їх питома вага збільшилась з 41% до 51%. Дещо зменшилась питома 

вага цивільних з 31% до 24%, адміністративні з 4% до 3%, справи про адміністративні правопорушення 

з 24% до 22%. 

Малюнок 1 – Структура надходження справ і матеріалів у 2016 році  

 
 



 
 

Малюнок 2 – Структура надходження справ і матеріалів у 2015 році 

 

 
За штатом у суді повинно працювати 15 суддів. При цьому, у судді Мягкого О.В. - 13.07.2015 року 

та у судді Драного В.В. - 12.05.2015 року закінчився п’яти річний строк. Фактично,  працювало у суді – 

14 суддів, із них: здійснювали правосуддя -  12 суддів. Постановою Верховної Ради України від 

08.09.2016 року №1515-VIII "Про звільнення суддів" звільнено з посади  у відставку 3 суддів 

Ленінського районного суду м. Кіровограда.  Відповідно ч.4 ст. 120 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів" суддя здійснює свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення. На кінець 

2016 року кількість суддів становить – 60% від штатної чисельності . 

 

Розгляд проваджень кримінального судочинства 

 

У 2016 році в суді перебувало в провадженні – 5699 справ і матеріалів КПК 2012 року, 1 справа 

КПК 1960 року. Загальна кількість кримінальних проваджень (справ), що знаходились на розгляді в суді, 

становила – 476 проваджень (справ) відносно 582 осіб, КПК 2012 року – 475 проваджень відносно 579 

осіб, КПК 1960 року – 1 справа відносно 3 осіб. Порівняно з попереднім періодом кількість проваджень 

(справ), що знаходились на розгляді, зменшилась на   13,6%  ( 551 провадження (справи) відносно 678 

осіб). 

Розподіл проваджень (справ) за розділами особливої частини КК України наведений у таблиці 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2    

 Назва розділу Особливої частини КК 

Статті 

Кримінального 

кодексу 

України                               

Кількість 
проваджень, 

які 
перебувало 

на розгляді 

% до 

загальної 
кількості 

Б В 1 2 

Злочини проти основ національної безпеки України  
109-114-1 -  -  

Злочини проти життя та здоров’я особи 115-145                                                           124+1=125 26,3 

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього) 146-151 1  0,2 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього) 
152-156  

2  0,4 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина (усього) 

157-184  
1  0,2 

злочини проти виборчих прав 
157-160 -   - 

Злочини проти власності (усього) 
185-198                     231 48,5 

Злочини у сфері господарської діяльності (усього) 
199-233     4 0,8 

Злочини проти довкілля  
236-254  -  -  

Злочини проти громадської безпеки (усього) 255-270-1  2  0,4 

Злочини проти безпеки виробництва 271-275 -   - 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього) 
276-292 30 6,3 

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього) 
293-304  7 1,5 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення  
305-327  28 5,9 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів  (усього) 

305-320  
28 5,9 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього) 

328-337  

-   - 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об'єднань громадян (усього) 

338-360  
5 1,1 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку  

361-363-1  

-   - 

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної 

з наданням публічних послуг (усього) 

364-370  
15 3,2 

Злочини проти правосуддя  
371-400  4  0,8 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

(військові злочини) 

402-435  
21 4,4 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку  
436-447  -   - 

Інші злочини   -   - 

У С Ь О Г О СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ                                                                                                                                                                                              476 - 

Як видно з таблиці, найбільш поширеними є злочини проти власності 48,5% від загальної 

кількості кримінальних проваджень (справ). Значний відсоток (порівняно з іншими провадженнями 

(справами)) становлять: злочини проти життя та здоров’я особи (26,3%), злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту (6,3%), злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (5,9%), Злочини проти 

встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (4,4%). 

Із загальної кількості проваджень (справ), що знаходились на розгляді, закінчено провадження по 

329 провадженням (справам) відносно 361 осіб, або 69,1% від загальної кількості проваджень (справ), 

що знаходились на розгляді в суді. Тобто, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість 

розглянутих проваджень (справ) зменшилась на 16,9%. 

З ухваленням вироку закінчено провадженням – 234 справи (71,1% від загальної кількості 

закінчених провадженням справ), у 2015 р. – 280 проваджень (справ) (71,2%). Із закриттям провадження 



у справі – 67 (20,4%), у 2015 р. – 66 проваджень (16,8%), із застосування примусових заходів медичного 

характеру – 4 (1,2%), у 2015 р. – 1 (0,3%), із застосуванням примусових заходів виховного характеру – 1 

(0,3%), у 2015 – 2 (0,5%), із поверненням прокурору – 13 (4%), у 2015р. – 38 (9,7%). 

З 361 осіб ( у 2015 р. – 462) у справах з закінченим провадженням (за судовими рішеннями, що 

набрали та не набрали законної сили): 

 засуджено 259 осіб (311 осіб), у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи – 3 

особи; 

 виправдано – 6 осіб (3 особи); 

 щодо 67 осіб справи закрито (67 осіб); 

 до 4 осіб застосовано примусові заходи медичного характеру (1 особа); 

 до 1 особи застосовано примусові заходи виховного характеру (2 особи); 

 щодо 14 осіб справи повернуто прокурору (65 осіб); 

 щодо 8 осіб справи направлені для визначення підсудності (8 осіб). 

До засуджених осіб застосовано такі міри покарання: штраф (основний вид покарання) – 44 або 

17% від загальної кількості засуджених осіб (до 42 осіб), сума накладеного штрафу склала 261392 грн. 

(261035 грн.); громадські роботи – 11 або 4,2% (до 9 осіб); арешт – 8 або 3,1% (до 16 осіб); обмеження 

волі – 1 або 0,4% (до 2 осіб); тримання в дисциплінарному  батальйоні військовослужбовців – 1 або 0,4% 

(до 2 осіб); позбавлення волі на певний строк – 95 або 36,7% ( 110 осіб). Звільнено від відбування 

покарання – 99 осіб або 38,2% (123 особи), в тому числі звільнено від відбування покарання з 

випробуванням – 98 осіб (117 осіб), в наслідок амністії – 0 (5 осіб). 

Додаткові покарання застосовані у 23 випадках, в тому числі на 1 особу накладено штраф (1 

особа) на суму 8500 грн., 5 осіб позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю ( 6), до 17 осіб застосоване покарання у вигляді конфіскації майна (11). 

З числа проваджень, що знаходяться у залишку 147 справ щодо 220 осіб (у 2015 році - 155 справи 

щодо 216 осіб) на кінець звітного періоду 14 (9,5% від загальної кількості справ, що знаходяться у 

залишку) зупинено провадженням (у 2015 році - 10), в тому числі 10 справ провадження зупинено, в 

зв’язку із розшуком обвинуваченого (у 2015 році - 8).    

В судовому засіданні взято під варту 27 (25) осіб,  а звільнено з-під варти 16 (9) осіб. 

З фіксуванням судового процесу розглянуто 328 проваджень або 99,7% (394 або 99,5%). 

За даними звітів, протягом року потерпілими від різних видів злочинів (по справах із закінченим 

провадженням) визнано 271 фізичних та 37 юридичних осіб. У тому числі, 34 особи потерпіли від 

злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканності; 211 фізичних та 35 

юридичних осіб від злочинів проти власності; 26 фізичних та 1 юридична особи від злочинів проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту; 1 юридична особа від інших злочинів. Сума завданої 

моральної та матеріальної шкоди склала 5250258 грн. 

Кількість клопотань слідчих органів з різних питань, що знаходились у провадженні суддів 

протягом року становить 2605 (2269). З цієї кількості розглянуто 2507 (96,2% від загальної кількості, що 

перебувала в провадженні), задоволено 2100 (83,8% від загальної кількості розглянутих). 

Надходження скарг на дії слідчих органів у поточному році зменшилась на 5,8% і становило 413 

(437). На розгляді знаходилось 425 скарг на дії слідчих органів. Розглянуто 397 (93,4% від загальної 

кількості, що перебували в провадженні), з числа розглянутих задоволено – 125 (31,5%). 

Всього на розгляді в судах знаходилось 2090 подань в порядку виконання судових рішень (989). З 

них, розглянуто 2064 або 98,8%, задоволено 1246 (60,4%). 

Протягом року на розгляді у суді знаходилось 18 проваджень відносно 23 неповнолітніх осіб (21 

провадження відносно 25 н/л осіб). З них закінчено провадження 13, в тому числі: з винесенням вироку – 

12 (92,3%),  застосовано примусовий захід виховного характеру до 1 (7,7%) особи. 

 

Розгляд справ цивільного судочинства 

 

Упродовж 2016 року до суду надійшло 2503 справ і матеріалів (у 2015 році – 2987). 

У звітному періоді на розгляді знаходилось  усього 2191 справ позовного та окремого  

провадження, із них: 2074 справи позовного провадження ( 2381) та 99 справ окремого провадження 

(122), що на 12,5% менше, ніж в минулому році (2503). 

Розподіл справ позовного провадження за категоріями справ наведений у таблиці 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 

Категорії справ 
Кількість проваджень, які 

перебувало на розгляді 

% до загальної 

кількості 

Спори про право власності та інші речові права (усього) 126  0,8  

Спори, що виникають із договорів (усього)  802 38,7  

Спори про недоговірні зобов`язання (усього)  84 4,1  

Спори про спадкове право  94  4,5 

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього) 12   0,6 

Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього)  89  4,3 

Спори, що виникають із земельних правовідносин   1  0,05 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього) 604  29,1  

Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього)  87 4,2  

Спори, пов’язані із застосуванням Закону України ”Про захист прав 

споживачів” 
46   2,2 

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) 110  5,3  

Інші 19   0,9 

УСЬОГО  2074 - 

Як видно з таблиці найбільш поширеними є спори, що виникають із договорів 38,7%, спори, що 

виникають із сімейних правовідносин 29,1%, звільнення майна з-під арешту 5,3%. 

За звітний період судом розглянуто 1396 справ позовного провадження, із них:  

 із ухваленням рішення 1190 справ (заочного 336), в тому числі із задоволенням – 1050; 

 закрито провадження в справі – 20; 

 залишено без розгляду – 170. 

Залишок на кінець звітного періоду становив 678 справ, з них провадження зупинено по 75 

справах. 

Протягом року розглянуто 84 справи окремого провадження, із них: 

 з ухваленням рішення – 78, в тому числі із задоволенням – 74;  

 із закриттям провадження в справі – 1; 

 залишено без розгляду – 5. 

Залишок на кінець звітного періоду становив 33 справи, із них зупинено провадження – 2 справах. 

У звітному періоду судом видано 98 судових наказів, із них: 

 6 судових наказів про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 

заробітної плати; 

 92 судових наказів про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг; 

Сума грошових коштів пред’явлена до стягнення 691503 грн., сума що підлягала стягнення за 

судовими наказами становила 649629 грн. 

За 2016 рік  5 судових наказів про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних 

послуг скасовано. Сума грошових коштів щодо якої подано заяви про скасування судового наказу 

становила 19020 грн. і не підлягала стягненню. 

Протягом року в провадженні перебувало 42 заяви про перегляд заочного рішення, із них 

розглянуто – 30, залишок на кінець звітного періоду – 12 заяв. 

В провадженні перебувало 4 заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з 

нововиявленими обставинами, із них розглянуто – 3, у залишку перебувала – 1 заява. 

Протягом року в провадженні перебувало – 101 скарга на дії або бездіяльність державного 

виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, із них 70 заяв розглянуто, залишок 

на кінець звітного періоду – 31 скарга. 

Протягом року в провадженні перебувало 276 клопотань, заяв, подань у порядку виконання 

судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), із них 250 розглянуто , залишок на кінець 

звітного періоду – 26. 

Також перебувало 3 судові доручення від  суддів України – 2, від іноземних судів – 1, в тому числі 

– 3 доручення виконано. 



За період, що  аналізується судом розглянуто – 716 справа із фіксуванням судового процесу 

технічними засобами. 

За участю народних засідателів розглянуто – 17 справ окремого провадження. 

 

Розгляд справ адміністративного судочинства 

 

Всього в провадженні суду протягом 2016 року знаходилось 358 справ і матеріалів 

адміністративного судочинства, що на 37,2% менше, ніж в минулому році (491). З них, закінчено 

провадження по 243 матеріалах і справах (67,9%), у 2015 році – 434(88,4%). 

Протягом 2016 року розглянуто – 260 матеріалів, із них: 

53 заяви або 20,4% - повернуто (у 2015 році - 63), 

7 заяв  або 2,7% - залишено без розгляду ( у 2015 – 3), 

6 заяв або 2,3% - відмовлено у відкриття провадження у справі ( у 2015 році – 10), 

194 заяви або 74,6% - відкрито провадження у справі ( у 2015 році – 293), 

17 заяв або 1,2% - не розглянуто на кінець звітного періоду (у 2015 році – 3). 

Протягом 2016 року в провадженні перебувало 248 справ адміністративного судочинства, що на 

52,4% менше ніж у 2015 році (378). 

Таблиця 4 

Категорії справ 
Кількість проваджень, які 

перебувало на розгляді 
% до загальної кількості 

А   

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав 

особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, 

організації діяльності цих органів 

2 0,8 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, 

національної безпеки та оборони України 

81 32,7 

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, 

науки, культури та спорту.  

1 0,4 

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки 
12 4,8 

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів та землекористування 

50 20,2 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища 
1 0,4 

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а 

також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства 

1 0,4 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики 

85 32,3 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції 
8 3,2 

Справи зі спорів з відносин публічної служби 
5 2,0 

 Інші справи 2 0,8 

УСЬОГО:  
248 - 

 Більше частину справ в порядку адміністративного судочинства становлять справи зі спорів з 

приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту 

громадян та спорів у сфері публічної житлової політики – 85 ( 32,3% від загальної кількості справ, що 

перебували в провадженні), що на 53,7% більше ніж у попередньому році (41). 

Зменшилась кількість справ зі спорів з приводу забезпечення юстиції на 75,8% та становить 3,2% 

від загальної кількості справ, що перебували в провадженні. 

Загальна кількість справ у 2016 році, у яких закінчено провадження, склала 160 справ або 64,5% від 

кількості справ, що знаходилась на розгляді в суді, із яких 139 справ або 86,9% розглянуто із прийняттям 

постанови, із них 105 справ із задоволенням позову, із закриттям провадження 4 справи або 2,5%, 

залишенням заяви без розгляду – 17 або 10,6%. 



У 2016 році перебувало в провадженні 2 заяви ( у 2015 році – 3) про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, із них: закінчено провадження по 2 заявам.  ( у 2015 році – 2). 

У 2016 році перебувало в провадженні 25 заяв, клопотань, подань, із них 1 – повернуто, 6 – 

відмовлено в задоволенні, 7 – розглянуто із задоволенням, 10 – залишилися не розглянуті на кінець 

звітного періоду. 

Протягом 2016 року до суду судові доручення в адміністративних справах не надходили. 

 

Справи про адміністративні правопорушення 

 

У 2016 році на розгляді в суді знаходилось 2433 справи про адміністративні правопорушення, що на 

3,8% менше показника минулого року (2528). 

Для належного оформлення повернуто 747 справ, що на 29,5% менше показника 2015 року (1059). 

Розглянуто 1425  або 58,6 %  справ, що знаходилися на розгляді (у 2015 році - 1354). Залишок 

нерозглянутих справ становить 261 справа  (у 2015 році – 115). 

Справ про адміністративні правопорушення розглянуто стосовно 1425 осіб. 

За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення прийнято наступні рішення. 

Заходи, передбачені ст.. 24-1 КУпАП застосовані до 34 осіб (2,4% осіб, щодо яких розглянуті 

справи). 

Справи закрито стосовно 550 осіб 38,6%, (у 2015 році – 496 осіб). В тому числі: звільнено від  

адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення – 162 особи (11,4%), у зв’язку із 

відсутністю події і складу адміністративного правопорушення – 192 (13,5%), у зв’язку із закінченням 

строків накладення адміністративного стягнення – 193 (13,5%). 

Структурно підстави закриття справ відображені на малюнку -3 

 

Малюнок -3 – підстави закриття справ про адміністративні правопорушення 

 
 Адміністративне стягнення накладене на 841 особу (59% осіб, щодо яких справи розглянуто). В 

тому числі, накладено адміністративних стягнень у вигляді: 

Попередження – 11 (0,8%); 

Штрафу – 734 (51,5%); 

Конфіскація предмета, грошей – 17 (1,2%); 

Позбавлення спеціального права – 7 (0,5%); 

Громадські роботи – 59 (4,1%); 

Адміністративного арешту – 13 (0,9%). 

Структура адміністративних стягнень на малюнку 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малюнок 4 - Структура адміністративних стягнень (основні стягнення). 

 
Додаткові стягнення застосовані до 19 осіб у вигляді конфіскації предмета, грошей. 

Сума накладеного штрафу склала 989749 грн., з яких 320867 грн. сплачено добровільно. 

Впродовж 2016 року до суду надійшло 20 справ в порядку виконання постанов у справах про 

адміністративні правопорушення, що на 53,8% більше, ніж у минулому році (13). Розглянуто 18 справ, 

задоволено – 13, залишок на кінець звітного періоду – 2 справи. 

Провівши  огляд даних про стан здійснення правосуддя за 2016 рік Ленінським районним судом м. 

Кіровограда, можна зробити наступні висновки. 

Незважаючи на складність в роботі та значне фактичне навантаження, наявність вакантних посад 

суддів та суддів, які без повноважень щодо здійснення правосуддя, Ленінський районний суд м. 

Кіровограда в цілому забезпечив  вирішення переважної більшості судових справ, що було досягнуто у 

результаті сумлінної роботи суддів та працівників апарату суду. 

 

 

 

Консультант  

Ленінського районного суду 

м. Кіровограда        Моргун Л.М. 

 

  

 

 

   

  


