ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Вінницького оружного
адміністративного суду
01.06.2017 № 052

Порядок
надсилання учасникам судового процесу (кримінального
провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS - повідомлень
1. Загальні положення
Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального
провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень в
Вінницькому окружному адміністративному суді (далі – Порядок) розроблено у
відповідності із Кодексом адміністративного судочинства України та
Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, затвердженою
наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2017 року № 174, та
визначає порядок формування та надсилання Вінницьким окружним
адміністративним судом учасникам судового процесу текстів судових повісток
в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень.
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
- SMS - повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в
телекомунікаційних мережах;
- номер мобільного телефону учасника судового процесу – номер будьякого з операторів мобільного зв’язку України, зазначений ним у заявці;
- учасники судового процесу (далі – Учасники) – особи, статус
яких визначений відповідним процесуальним законодавством;
- відповідальний працівник апарату суду – особа, на яку відповідно до
посадових обов’язків покладено завдання роботи з вхідною та/або вихідною
кореспонденцією суду або інша особа, визначена наказом керівника апарату.
2. Порядок надсилання текстів судових повісток
Текст судової повістки може бути надісланий судом Учаснику SMSповідомленням лише після подання ним до суду заявки про намір отримання
судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення.
Така заявка оформляється безпосередньо в суді або шляхом роздруковування та
заповнення Учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті суду
(Додаток 2).
У випадку зміни номеру мобільного телефону Учасника чи за наявності
обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту
судової повістки шляхом SMS - повідомлення, Учасник повинен невідкладно
подати до суду заяву про зміну порядку здійснення судового виклику.

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMSповідомлення здійснюється секретарями судових засідань (Додатки 1).
Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки
справи як документ по справі, після чого автоматично доставляється у
вигляді SMS - повідомлень на номер мобільного телефону Учасника.
Результат доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону
Учасника (дата та час доставки або причина недоставки) автоматично
розміщується у відповідному електронному реєстрі на веб-порталі
smsclub.com.ua у розділі «Звіти».
Відповідальний працівник апарату суду роздруковує таке повідомлення та
долучає його до матеріалів справи.
В.о. начальника відділу
аналітично - правової роботи

Б. Кошевий

Додаток №1
до Порядку надсилання учасникам судового
процесу текстів судових повісток у
вигляді SMS-повідомлень

Структура SMS-повідомлення у справах адміністративного судочинства
№

Текст SMS-повідомлення

Максимальнакількість
символів

1
2
3
4
5

Назва суду
Адреса суду
Телефон суду
«викликає:»
Ім'я фізичної
найменування
особи,
якій
повістка
« як »
Процесуальний статус, особи
яка викликається
« на »
Час
та
дата судового
засідання
«зал »
Номер
залу
судового
засідання
«справа »
Номер справи
«суддя »
Прізвище і ініціали судді
«Подати:»
Перелік
доказів,
які
необхідно подати
«Наслідки неявки:»
Перелік
статей
процесуального кодексу
Загальна
кількість
символів
Кількість SMS –
повідомлень

52
64
13
9
250

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Мінімальна
кількість
символів
22
20
13
9
особи чи 30
юридичної
адресується
4
6

4
22

4
17

4
17

4
2

4
4

7
11
6
30
0
0

7
16
6
60
8
250

16
13

16
17

214

823

4

13

Додаток №2
до Порядку надсилання учасникам судового
процесу текстів судових повісток у
вигляді SMS-повідомлень

Форма заяви:
До Вінницького окружного адміністративного суду
___________________________________________________
від _________________________________________
(ПІБ або найменування юридичної особи, її уповноваженого представника)
справа № __________за позовом, заявою, скаргою, поданням
(за наявності відомостей)
__________________________________________________________
(ПІБ або найменування юридичної особи)
до ____________________ про _______________________
(ПІБ або найменування юридичної особи)
___________________________________________________
від ___________________ 20__ р.
Заявка
на отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за
допомогою SMS-повідомлення
Прошу надсилати судові повістки, повідомлення в електронному вигляді за допомогою SMSповідомлення на мій мобільний номер телефону (+380____)_______________
У разі перегляду судового рішення (ухвали, постанови тощо) у справі судом апеляційної чи
касаційної інстанцій прошу надсилати з даного провадження судові повістки, повідомлення в
електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення вищевказаними судами на
зазначений номер телефону.
Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які перешкоджатимуть отриманню
SMS-повідомлень, зобов’язуюсь повідомити суд.
Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами ______ (так, ні)
«Так» вказується у разі, якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних
символів.
(Дата) (підпис) ( ПІБ учасника процесу або його уповноваженого представника)

