
РАДА СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ 
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30 

14 березня 2013 року м. Київ 
Р І Ш Е Н Н Я 

№ 17 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена ради суддів загальних 
судів Бабія А. П. про питання оцінки якості функціонування суду та результати 
пілотного тестування проекту стандартизованої оцінки якості функціонування 
суду, проведеного у рамках співпраці Ради суддів України, ради суддів 
загальних судів та проекту ШАГО «Справедливе правосуддя» в судах 
загальної, адміністративної, господарської юрисдикцій, відповідно до частини 
шостої статті 122 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», рада суддів 
загальних судів 

в и р і ш и л а : 

1. Інформацію члена ради суддів загальних судів Бабія А. П. про 
питання оцінки якості функціонування суду та результати пілотного тестування 
проекту стандартизованої оцінки якості функціонування суду, проведеного у 
рамках співпраці Ради суддів України, ради суддів загальних судів та проекту 
ШАГО «Справедливе правосуддя» в судах загальної, адміністративної, 
господарської юрисдикцій взяти до відома. 

2. Схвалити діяльність робочої групи з питань розробки системи 
оцінки якості функціонування суду, Державної судової адміністрації України та 
Проекту (ШАГО) «Справедливе правосуддя». 

3. Доручити головам апеляційних загальних судів до 15 липня 
2013 року узагальнити та надати раді судців загальних судів інформацію по 
місцевим та апеляційним загальним судам відповідної адміністративно-
територіальної одиниці за період з 01 січня 2013 року по 01 липня 2013 року 
про кількість справ, які знаходяться на розгляді понад рік, для подальшого 
аналізу та встановлення причин порушення строків розгляду таких справ. 

4. Доручити головам загальних апеляційних судів провести вивчення 
та узагальнення причин затягування розгляду справ, які знаходяться в 
провадженні судів понад рік, та надати місцевим загальним судам відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці методичні рекомендації для усунення 
порушень строків розгляду справ. 



5. Доручити головам місцевих та апеляційних загальних судів вжити 
належні заходи для організації забезпечення розгляду справ, які знаходяться на 
розгляді понад рік у відповідних загальних судах. 

6. Запропонувати Державній судовій адміністрації України та Проекту 
(ШАГО) «Справедливе правосуддя», за участі органів суддівського 
самоврядування провести підсумковий круглий стіл для обговорення 
узагальнених причин затягування строків розгляду справ місцевими та 
апеляційними загальними судами. 

Голова ради 
суддів загальних судів І. О. Отрош 


