
Аналітичні дані процесуальної діяльності суду за 2011 рік 
 
Відповідно до даних відділу аналітично-статистичного та кадрово-

інформаційного забезпечення Вінницького окружного адміністративного 
суду за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року надійшло 5940 позовних 
заяв. Збільшення надходжень позовних заяв на 10% порівняно з 2010 роком. 
Також слід відмітити, що на початок звітного періоду залишок нерозглянутих 
справ з минулого року складав 560 справ та 77 позовних заяв, щодо яких не 
вирішено питання про їх прийняття до провадження.  

Постійно зростаюча кількість звернень до адміністративних судів, з 
одного боку свідчить про зростання довіри громадян до системи 
адміністративної юстиції, а з іншого – збільшується навантаження на суддів, 
що спонукає до пошуку шляхів покращення оперативності розгляду справ. 

Так, середньомісячне навантаження справ та матеріалів на одного суддю 
Вінницького окружного адміністративного суду за 2011 рік становить 37,4 
одиниць. 

Більш детальні дані наведені у таблиці №1. 
 

  
 
Аналізуючи строки розгляду адміністративних справ можна зробити 

висновки, що 95% справ розглядається в межах місячного строку, а справи 
щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 
публічної служби розглядаються та вирішуються протягом двадцяти днів з 
дня відкриття провадження у справі. 

Водночас залишається невелика кількість справ розгляд яких, 
затягувався на незначний проміжок часу з тих чи інших причин, а саме:  

  у зв’язку з неявкою однієї із сторін або інших учасників процесу, що 
беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені судові 
повістки; 

з інших підстав (ненадання у встановлений строк витребуваних 
документів, які мають істотне значення для правильного вирішення справи; 



зловживання учасниками процесу своїми процесуальними правами з метою 
затягування розгляду справи тощо). 

Варто зазначити, що на щотижневих нарадах суддів постійно 
здійснюється контроль за дотриманням приписів статей Кодексу 
адміністративного судочинства України стосовно строків розгляду справ. 

У 2011 році, незважаючи на навантаження кожного судді та надто 
обмежені строки розгляду справ загалом забезпечуються якісний розгляд 
більшості справ у розумні строки та спостерігається тенденція до 
покращення оперативності їх розгляду. 

Систематичний аналіз звернень до суду протягом останніх років 
свідчить, що звернення до суду з позовами продовжують залишатися для 
значної кількості громадян важливим засобом вирішення правових 
конфліктів, захисту своїх прав та інтересів.  

Так, у таблиці № 2 наведено динаміку звернень за останні 4 роки. 
   
 
 
  
 
  
 
 

Загалом з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року Вінницьким 
окружним адміністративним судом відкрито провадження по 5290 позовних 
заявах, що на 16% (859) позовних заяв більше, ніж за аналогічний період у 
2010 році (4431).  



Слід зауважити, що незважаючи на збільшення надходження позовних 
заяв до суду, збільшується кількість складних категорій справ.  

 Як приклад, можна навести спори між фізичними та юридичними 
особами із органами Державної податкової служби, де складність спорів 
обумовлена динамікою змін відповідного законодавства. 

У свою чергу, зазначені справи потребують збільшення часу для їх 
детального вивчення, аналізу законодавства та правильного і об’єктивного 
ухвалення остаточного рішення. 

Необхідно відзначити, що організація роботи суду має тенденцію до 
постійного вдосконалення та стабільно високими залишаються показники 
розгляду позовних заяв, що перебували на розгляді у суді. 

Що стосується сплати судового збору, то сума сплачена добровільно 
складає 83 657 грн., сума судового збору, що присуджена до стягнення 
складає 60 955 грн., сума судового збору, що не сплачена внаслідок 
звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства – 692 610 грн. 

Наведені показники статистичного звіту, а саме кількість та якість 
розглянутих адміністративних справ, свідчать про важливу роль 
адміністративних судів, які поступово почали утверджувати свої позиції в 
нашій державі. 


