
Огляд даних судової статистики за 2018 рік  

в порівнянні з даними судової статистики за 2017 рік.  

 

На виконання плану роботи Ленінського районного суду м. Кіровограда 

на перше півріччя 2019 року та відповідно до листа ТУ ДСА України в 

Кіровоградській області від 28.12.2018 року за вих. № 2833/18 проведено огляд 

даних судової статистики про стан здійснення правосуддя за 2018 рік. 

 Нормативною базою даного дослідження є Інструкція з діловодства в 

місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст 

Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної республіки Крим та 

Вищому спеціалізованому судді України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України 

17.12.2013 року № 173, Інструкція щодо формування картки на особу, стосовно 

якої судом розглянуто матеріали кримінального провадження, затвердженої 

наказом ДСА України від 05.12.2013 року № 169, Інструкції щодо заповнення 

форм статистичної звітності про роботу судів та методичні рекомендації щодо 

проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної 

роботи ТУ ДСА та загальними судами. 

 При підготовці аналітичної інформації використано показники річних 

статистичних звітів суду за формами № 1-мзс, 1-к, 1-ц, 1-а, 1-п. 

 Показники надходження справ і матеріалів, середньомісячного 

навантаження на одного суддю, кількості справ та матеріалів, розглянутих 

судом за окремими категоріями, якість розгляду судових справ та строки їх 

вирішення є головними аспектами даного огляду даних.  
 Штатним розписом Ленінського районного суду м. Кіровограда на кінець 

2018 року  передбачено 14 посад суддів. На кінець звітного періоду, що 

аналізується, фактично працюють 9 суддів, а здійснюють правосуддя 6 суддів.  

При цьому, закінчився п’ятирічний строк призначення на посаду судді: 

12.03.2017 – у судді Майданнікова О.І., 24.04.2017 – у судді Лук’янової О.В., 

26.06.2018 – у судді Плохотніченка Л.І.. Крім того, рішенням Вищої ради 

правосуддя від 15.02.2018 звільнено Безсмолого Є.Б. з посади судді на підставі 

пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України та 24.07.2018 

звільнено Бутельську Г.В. з посади судді у зв’язку з поданням заяви про 

відставку.  

У 2018 році до Ленінського районного суду м. Кіровограда загалом 

надійшло 10383 справ і матеріалів. 

 Динаміку надходження справ і матеріалів до Ленінського районного суду 

м. Кіровограда ілюструє порівняльна таблиця №1  

 

        Таблиця № 1 

№ з/п 

 Вид судочинства 

2018 рік 2017 рік 
Динаміка  

(справ та 

матеріалів) 
 

(+/-)  
Усього Справ усього Справ  

1 
справи і матеріали кримінального  

судочинства                                  
5723 327 4905 319 +16,7% 

2 

справи і матеріали адміністративного 

судочинства 

 

299 227 340 254 - 12,1% 



3 
справи і матеріали цивільного судочинства 

 
2376 1474 2296 1467 + 3,5% 

4 
Справи і матеріали про адміністративні 

правопорушення 
1985 1963 1915 1889 + 3,7% 

5 Усього  10383 3991 9456 3929 + 9,8% 

Очевидно, що при збільшенні кількості надходження справ і матеріалів, 

збільшується і навантаження на суддів. Середньомісячне надходження на 

одного суддю суду у 2018 році становило – 67,4 справ і матеріалів, що на 10,7 

відсотка більше з аналогічним періодом 2017 року. 

 

    Розгляд судом справ та матеріалів 

 

Динаміку розгляду справ і матеріалів по суду відображають показники, 

наведені в таблиці:  

 

№ з/п 

 Розглянуто 

2018 рік 2017 рік Динаміка,% 

1 
справи і матеріали кримінального  

судочинства                                  5717 4265 + 34,0 

2 
справи і матеріали адміністративного 

судочинства 312 333 - 6,3 

3 справи і матеріали цивільного судочинства  2218 2219         -0,04 

4 
Справи і матеріали про адміністративні 

правопорушення 1983 1829 + 8,4 

5 Усього   10230 8646 + 18,3 

 

Кримінальне судочинство.  

 

В провадженні суду в 2018 році перебувало 551 справа кримінального 

провадження (327 проваджень надійшло в звітному періоді, 224 залишок з 

минулого року).  

Суддями Ленінського районного суду м. Кіровограда у звітному періоді 

розглянуто 240 справ, що становить 43,6%, для порівняння, у 2017 році 

розглянуто 239 справ. Залишок нерозглянутих кримінальних проваджень на 

кінець звітного періоду становив 311 справ (56,4% від кількості справ, які 

знаходяться на розгляді), що на 87 справ більше, за показник минулого року. По 

18 справам, що знаходяться у залишку – провадження на кінець звітного 

періоду зупинено, із них по 16 справам провадження зупинено у зв’язку з 

розшуком. 

З ухваленням вироку у 2018 році розглянуто 166 справ ( у 2017 році – 172 

справи), у тому числі: із затвердженням угоди про примирення – 4,                      

із затвердженням угоди про визнання винуватості – 9; закриттям провадження у 

справі – 56, направлено для визначення підсудності – 12; з застосуванням 

примусових заходів медичного характеру – 1. 

У 2018 році в провадженні суду перебувало 4736 клопотань слідчих під 

час досудового розслідування (слідчі судді), 4134 клопотань – надійшло у 

звітному періоді, 602 клопотання – залишок нерозглянутих матеріалів на 

початок звітного періоду. Судом розглянуто – 4240 клопотань слідчих, в тому 



числі  3490 клопотання задоволено, 716 – відмовлено, 33 повернуто, 496 

клопотань слідчих залишились не розглянутими на кінець звітного періоду. 

У 2018 році в провадженні суду перебувало – 526 скарг на дії, рішення чи 

бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового 

розслідування, 509 скарг - надійшло у звітному періоді, 17 скарг – залишок 

нерозглянутих справ на початок звітного періоду, з яких 489 скарг розглянуто          

(205 – задоволено, 228 - відмовлено, 26 повернуто), 37 - залишок нерозглянутих 

скарг.   

У 2018 році на розгляді в Ленінському районному суді м. Кіровограда 

перебувало 92 заяви про відвід (87 заяв надійшло у звітному періоді, 4 заяви – 

залишок нерозглянутих на початок звітного періоду), 91 заява – розглянута, з 

них: 20 заяв – задоволено, по 67 заявам – відмовлено, 4 скарги – залишено без 

розгляду. 

Протягом звітного періоду до суду надійшло 657 клопотань (подань) в 

порядку виконання судових рішень, 90 клопотань (подань) залишились 

нерозглянутими з минулого періоду. Суддями Ленінського районного суду      

м. Кіровограда розглянуто 647 клопотань (подань), з них: 102 клопотання                 

повернуто, 331 клопотання - задоволено і по 212 клопотанням - відмовлено у 

задоволенні. На кінець звітного періоду 100 клопотань - залишились 

нерозглянутими. 

 

Цивільне судочинство. 

 

Протягом 2018 року в провадженні суду перебувало – 293 заяви у 

порядку наказного провадження (про видачу судового наказу), з них видано 205 

судових наказів. 

У звітному періоді у суді на розгляді перебувало 3214 справ і матеріалів 

цивільного судочинства. 

В провадженні суду перебувало протягом 2018 року – 1680 позовних заяв. 

Судом розглянуто 1514 заяв, з них: 95 заяв - повернуто, по 9 заявам - 

відмовлено у відкритті провадження, по 1360 заявам - відкрито провадження. 

Залишок нерозглянутих позовних заяв на кінець звітного періоду склав – 166 

заяв. 

В провадженні суду перебувало протягом 2018 року – 2029 справ 

позовного провадження. Таким чином у звітному періоді надійшло до суду – 

1381 справа, 643 справи – залишок на початок звітного періоду. 

Судом розглянуто – 1349 справ: з ухваленням рішення – 1203 справи 

(1101 – задоволено), із закриттям провадження – 24 справи, передано в інші 

суди – 13 справ. 

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду – 680 справ, із 

них провадження зупинено по 65 справам. 

До суду протягом звітного періоду надійшло 108 заяв окремого 

провадження, з них розглянуто 107 заяв (93 – відкрито провадження у справі,          

9 – повернуто, 3 – відмовлено у відкритті провадження).  

Загалом з урахуванням залишку 15 справ на 01.01.2018 року на розгляді 

перебувало 108 справ, з них 91 справа розглянута (84 – з ухваленням рішення, у 

тому числі із задоволенням заяви – 82 справи, із закриттям провадження у 

справі – 2, із залишенням без розгляду – 5 заяв. 



Протягом 2018 року в провадженні суду перебувало 19 заяв про перегляд 

заочного рішення, з них 12 заяв розглянуто та 7 заяв залишились 

нерозглянутими на кінець звітного періоду. 

У звітному періоді перебувало на розгляді 7 заяв про перегляд рішень, 

ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами, 3 заяви 

залишились нерозглянуті на кінець звітного періоду. 

В порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових 

осіб) розглянуто 224 заяв, клопотань, подань, 141 – задоволено заяв, клопотань, 

подань та 53 залишились нерозглянутими. 

У 2018 році перебувало в провадженні суду 75 скарг на дії або 

бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби, із них надійшло 49 скарг, 47 – розглянуто та 28 залишились 

нерозглянутими. 

У 2018 році в суді перебувало 7 судових доручень, 7 – розглянуто і            

5 судових доручень виконано. 

 

 Адміністративне судочинство. 

 

 У 2018 році в провадженні суду перебувало 303 позовні заяви в порядку 

адміністративного судочинства (268 – надійшло у звітному періоді, 35 заяв 

залишок нерозглянутих на початок звітного періоду). Судом розглянуто – 270 

позовних заяв, в тому числі: 29 заяв – повернуто, 1 заява – залишена без 

розгляду, по 2 заявам відмовлено у відкритті провадження у справі, 224 заяви 

по яким відкрито провадження. Залишок на кінець звітного періоду – 33 заяви. 

 В провадженні суду в 2018 році надійшло 227 справ, з урахуванням        

106 справ із залишку, на розгляді перебувало 333 справи. 

 Розглянуто судом 248 адміністративних справ, у тому числі: із 

прийняттям постанови – 231 (по 197 справам позов задоволено), 1  – передана в 

інший суд, 4  – закрито провадження, 12  – залишено без розгляду. Залишок 

справ на кінець звітного періоду – 85 справ. 

 У звітному періоді до суду заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами не надходили. 

 У 2018 році було розглянуто - 17 справ у порядку виконання судових 

рішень. Залишок справ на кінець звітного періоду – 5 справ. 

 

 Справи про адміністративні правопорушення. 

 

 Протягом 2018 року до суду надійшло 22 справи у порядку виконання 

постанов у справах про адміністративне правопорушення та 1963 справи про 

адміністративне правопорушення. На розгляді перебувало 2306 справ про 

адміністративні правопорушення (1963 – надійшло, 346 – залишок 

нерозглянутих справ на початок звітного періоду), з них: розглянуто – 1561 

справи, повернуто – 399 справ,  залишок на кінець звітного періоду – 346 справ. 

 У 618 (39,6%) справах винесено постанову про накладення 

адміністративного стягнення. Заходи впливу застосовані (ст. 24-1 КУпАП) до 

35 (2,2%) осіб. Винесено 908 постанов про закриття справи. З них, у зв’язку з 

відсутністю події чи складу адміністративного правопорушення – 254 (16,3%), 

у зв’язку з закінченням строків накладання адміністративного стягнення – 553 



(35,4%), у зв’язку з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або 

трудового колективу – 1 (0,1%), у зв’язку зі звільненням від адміністративної 

відповідальності при малозначності правопорушення – 92 (5,9%). 

Суддями Ленінського районного суду м. Кіровограда протягом 2018 року 

були застосовані наступні види адміністративних стягнень:  

Основні:  

 Попередження – до 16 осіб (2,6% від кількості осіб на яких накладено 

адміністративне стягнення); 

 Штраф – до 584 осіб (94,5%); 

 Конфіскація предмета, грошей до 4 осіб (0,6%); 

 Позбавлення спеціального права – до 3 осіб (0,5%); 

 Громадські роботи – до 9 осіб (1,5%); 

 Адміністративний арешт – до 1 особи (0,2%); 

 Суспільно корисні роботи – до 1 особи (0,2%). 

Протягом 2018 року на правопорушників накладено 21 додаткових 

адміністративних стягнень у вигляді конфіскації предмета, грошей, 126 – 

позбавлення спеціального права (керування транспортним засобом). 

За вчинення адміністративних правопорушень у 2018 році судом 

накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 1901025 грн., з яких 251171 грн. 

сплачено добровільно. 

Протягом 2018 року в провадженні суду перебувало 23 справи у порядку 

виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, які і були             

розглянуті.  

В залишку на кінець звітного періоду станом на 01.01.2019 року 

перебувало:  

 

 № з/п Залишок 2018 рік 2017 рік Динаміка,% 

1 
справи і матеріали кримінального  

судочинства 
945 937 +0,9% 

2 
справи і матеріали адміністративного 

судочинства 
123 144 - 14,6% 

3 
справи і матеріали цивільного судочинства 

 
996 906 +9,9% 

4 
Справи і матеріали про адміністративні 

правопорушення 
346 347 - 0,3% 

5 
Усього: 

 

2410 
 

2334 +3,3% 

Отже, проведений статистичний огляд діяльності Ленінського районного 

суду м. Кіровограда за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком свідчить про 

зменшення кількості надходження справ адміністративного судочинства, 

кількість надходження збільшена справ кримінального судочинства, справ про 

адміністративні правопорушення, справ цивільного судочинства. 

Проведена робота сприяла підвищенню рівня судочинства при розгляді 

відповідних справ, забезпеченню та реалізації конституційних гарантій 

забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, 

прав і законних інтересів юридичних осіб та держави, зміцнення судової влади, 

підвищення її авторитету. 



Суддями обговорюються допущені порушення норм матеріального та 

процесуального права при розгляді цивільних, адміністративних, кримінальних 

справ (проваджень), а також справ про адміністративні правопорушення, які 

потягнули скасування чи зміни рішень в апеляційному порядку. 

Провівши огляд даних здійснення Ленінським районним судом м. 

Кіровограда правосуддя за 2018 рік, можна зробити такі висновки. 

Незважаючи на складність в роботі та значне фактичне навантаження, 

Ленінський районний суд м. Кіровограда в цілому забезпечив правильне і 

своєчасне вирішення переважної більшості судових справ, що було досягнуто у 

результаті сумлінної роботи суддів та працівників апарату суду. 

Можна стверджувати, що Ленінським районним судом м. Кіровограда 

забезпечено належне здійснення судочинства у кримінальних, цивільних, 

адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення. 

Огляд даних показав важливість приділення сумлінної уваги підготовці 

справ до судового розгляду, проведення всіх необхідних підготовчих дій. 

 

 

 

Консультант суду   

з судової статистики        Моргун Л.М. 


