
прогрАмА

пiдтримки органiзацiйного забезпечення дiяльностi Киево-Святошинського
районного суду Киiвськоi областi, Киiвського апеляцiйного суду, установ та

органiв системи правосуддя на 2023 piK

1. Паспорт Програми

1 Iнiцiатор розроблення
Програми

Територizlльне управлiння Щержавноi судовоi
адмiнiстрацii УкраiЪи в КиiЪськiй областi
КиiЪський апепяцiйний суд

2. Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району Киiъськоi областi

aJ. Учасники Програми
(спiввиконавцi)

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoT ради
Бl^rанського району КиiЪськоi областi,
Територiапьне управлiння Щержавноi судовоi
адмiнiстрацii Украiни в КиiЪсъкiй областi
КиiЪський апеляцiйний суд

4. В iдповiдаrrьнi виконавцi Виконавчий KoMiTeT ВишневоI мiськоi ради
Б1..rанського району КиiЪ ськоi областi,
Територiчшьне управлiння .ЩержавноТ судовоi
адмiнiстрацiТ Украiни в КиiЪсъкiй областi,
КиiЪсъкий апеляцiйний сул

5. TepMiH реалiзацii Програми 2023 piK
6. Бюджет, якиilприймас

)цасть у виконаннi
Програми

Бюджет Вишневоi MicbKoi територiальноI
громади

7. Орiентований обсяг
фiнансових pecypciB,
необхiдних для реалiзацiT
Програми (тис. грн)

з 000, 0

8. OcHoBHi джерела
фiнансуваншI

Фiнансування здiйснюеться за рахунок коштiв
бюджету ВишневоI мiсъкоi територiа-гrьноТ
громади, в межах його фiнансових можливостей,
та iнших джерел, не заборонених законодавством
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2. Загальнi положення Програми

Враховуючи соцiальну, економiчну та полiтичну ситуацiю у державi, в
УкраiЪi проводиться постiйне реформування систоми правосуддя, проте до
остаточного BapiaнTy зазначеноТ системи держава ще й досi не дiйшла виходячи iз
багатьох проблем, якi з цим пов'язанi.

Одним з негативних факторiв, що унеможливлюють успiшне завершення
судово-правовоi реформи, с незадовiльний стан примiщень судiв, якi б
вiдповiдали вимогам щодо здiйснення судочинства, тh недостатне забезпечення
технiчними засобами фiксування судових засiдань, комп'ютерноi, копiювальноi
технiки тощо.

Президентом
незважаючи)чи на ряд рiшенъ, прийнятих Верховною Радою Украiни,

Украiни та Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи для виправлення
сТановищ?, що скл€шося, переважна бiльшiсть судiв розмiпlуетъся в примiщеннях,
у яких неможливо створити належнi умови для вiдправлення правосуддя. У судах
вiдсутнi примiщення, зокрема немае достатньоi кiлькостi залiв судових засiдань,
нарадчих KiMHaT, примiщень для конвою та пiдсудних, судових розпорядникiв,
KiMHaT для прокурорiв i адвокатiв, свiдкiв, що перешкоджае розгпяду наJIежним
чином справ. Тому з об'ективних причин у багатьох випадках розгляд справ
вiдкладаеться, що призводить до тяганини та порушення прав i законних iHTepeciB
громадян

Концепцii вдосконаJIення судiвництва
УкраiЪi вiдповiдно до европейських
УкраiЪи М 3б112006 вiд 10.05.2006 р.,
та iнших нормативно-правових aKTiB

Розроблення Програми здiйснюваJIось на пiдставi Конституцii Украiни,
Закону Украiни <Про судоустрiй i статус суддiв>>, Конвенцii ООН <Про захист
прав людини i основоположних свобод>>,

для утвердженнrI справедливого суду в
стандартiв, схваленоi Указом Президента
cTaTTi 91 Бюджетного кодексу УкраiЪи
Украiни.

Програма розрахована на2O2З piK.

3. Мета, завдання та заходи Програми

Враховуючи те, що вiдповiдно до Конвенцii про захист прав людини та
основоположних свобод, кожен мае право на справедливий i публiчний розгляд
його справи упродовж розумного строку нез€Lпежним i безстороннiм судом,
встановленим законом, необхiдно створення вiдповiдних умов для можливостi
реалiзацii зазначених прав, передбачених мiжнародними документами та чинним
законодавством УкраТни.

Програма розроблена для створення нzLлежного рiвня реалiзацii правосуддя
на територii громади, поступового покращення рiвня забезпеченостi судiв та
СПрияння бiлъш швидкому розгляду справ у судах за допомогою сrIасних
технiчних засобiв, попередження та профiлактики вчинення корупцiйних дiянь, а
ТаКОЖ У зв'язкУ з необхiднiстю змiцнення громадського порядку, дотримання та
захисту прав мешканцiв у судах на територii громади.

Щiльовими групами в процесi реалiзацii даноi програми е: жителi громади,
сУДи та працiвники судiв, органiзацii, установи та пiдприемства, якi здiйснюють
свою дiяльнiсть на територii громади, органи мiсцевого самоврядування, до



функцiй яких вiднесено забезпечення безпеки та правопорядку на територii
громади.

Завданням Програми е:

- покращення матерiально-технiчноТ бази суду, юрисдикцiя якого
поширюеться на територiю |ромади, а також установ та органiв системи
правосуддя для пiдвищення якостi обслуговування;

- забезпечення нчtлежних, комфортних умов громадянам та юридичним
особам, якi беруть r{асть в судових процесах, що базуютъся на засадах
верховенства права вiдповiдно до европейсъких стандартiв i гарантус право особи
на справедливий суд.

4. Фiнансове забезпечення Програми

Фiнансове забезпеченнrI Програми здiйснюеться за рахунок коштiв бюджету
Вишневоi MicbKoi територiальноi громади в межах видаткiв, затверджених
рiшенням Вишневоi MicbKoi ради про бюджет територiалъноi громади на
вiдповiдний бюджетний перiод. Кошти надаються у виглядi мiжбюджетного

,Щержавних будiвельних норм Украiни;

трансферту.

5. Очiкуванi результати викоцання Програми

В иконання визначених Програмою з аходiв з абезпечитъ :

- вiдновлення експлуатацiйних властивостей булiвлi суду вiдповiдно до

- облаштування заIry судового засiдання, ро рахованого на розгляд
розонансних справ, з можливiстю розмiщення в них вiдвiдувачiв та представникiв
ЗМI вiдповiдно до ШН В.2.2026:2010;

- облаштування прибудинковоi територii шляхом створення мiсць для
паркування для працiвникiв та вiдвiдувачiв суду, облаштування газону i
благоустрою;

- забезпечення транспортними засобами;
- покращення умов для вiдвiдувачiв суду (учасникiв процесу), створення

н€Llrежних умов для здiйсненнll правосуддя, забезпечення н€LгIежного збереження
архiвних документiв та дотримання умов протипожежних заходiв;

- забезпечення н€Llrежного функцiонування електронного судочинства,,
шляхом оцифрування документiв;

- покращення умов для здiйснення правосуддя, умов перебування суддiв,
працiвникiв апарату суду, уrасникiв процесу та iнших вiдвiдувачiв у примiщеннi
суду, забезпечення доступу особам з iнвалiднiстю та iншим мапо мобiльним
верствам до правосуддя;

- значне збiльшення кiлькостi справ, якi розглядатимуться судом
дистанцiйно, та спрощення доступу до правосуддя учасникiв судових процесiв.

б. Виконавцi Програми

Виконавцями Програми е ТериторiutJlьне управлiнrrя .Щержавноi судовоi
адмiнiстрацii Украiни в КиТвськiй областi, КиТвський апеляцiйний суд,



Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради Бl.чанського району Киiвськоi
областi.

7. Коорлинацiя та контроль Програми

КОНТРОЛЬ За реалiзацiею заходiв, передбачених Програмою, здiйснюсться
першим заступником мiського голови. Гоповним координатором Програми е
ВiДДiЛ З ПиТань економiки, торгiвлi та регiонального розвитку виконавчого
KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради Бучанського району областi.

Мiський Iлля ДIКОВ
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,Щодаток до Програми пiдтримки
органiзацiйного забозпечення дiяльностi
Киево-Святошинського районного суду
КиiЪськоi областi, КиiЪського
апеляцiйного суду, установ та органiв
системи правосу/ця на 2023 piK

Фiнансове забезпечення Програми пiдтримки органiзацiйного
забезпечення дiяльностi Киево-Святошинського районного суду Киiвськоi

областi, Киiвського апеляцiйного суду, установ та органiв системи
правосуддя на 2023 piK

ль Перелiк заходiв
Програми

Виконавцi Щжерела
фiнансування

OpieHToBHi
обсяги

фiнансуван-
ня (тис. гпн)

Очiкуваний
результат

1 Проведення
капiтальних та
поточних
peMoHTiB в
булiвлях суду;

Закупiвля:
- архiвного
обладнання,
будiвельних
матерiалiв,
сантехнiки,
електроприладiв;
- оргтехнiки та
меблiв;
- елементiв
охоронноi та
протипожежноi
сигналiзацii та
вiдеоспостережен-
ня дJUI
облаrrттування
службових та
допомiжних
примiщень, будiвлi
та прилеглоi
територii суду;
- транспортних
засобiв.

виконавчий
KoMiTeT Вишневоi
MicbKoi ради
Бучанського

району Киiвськоi
областi;

Територiальне
управлiння
.Щержавноi судовоi
адмiнiстрацii
УкраiЪи в
киiъськiй областi

Бюджет
Вишневоi
MicbKoi
територiальноi
громади

1 000,0

Покращення умов
для здiйонення
правосуддя, умов
перебування
суддiв,
працiвникiв
апарату суду,
учасникiв процесу
та iнших
вiдвiдувачiв у
примiщеннi суду,
забезпечення
доступу особам з
iнвалiднiстю та
iншим мало
мобiльним
верствам до
правосуддя

2 1ридбання та
]становлення
)истеми
зiдеоконферецзв'яз
(у

виконавчий
KoMiTeT Вишневоi
мiськоi ради
Бучанського
району Киiвськоi
областi;

Бюджет
Вишневоi
MicbKoi
територiшrьноi
громади

2 000, 0 Облаштування
системою
вiдеоконференцзв'
язку додаткових
зшtiв судових
засiдань,



киiъський
апеляцiйний суд

призначених для
розгляду
цивiльних справ,
дозволить значно
збiльшити
кiлькiсть справ,
якi
розглядатимуться
апеляцiйним
судом
дистанцiйно, та
СПРОСТИТЬ ДОСТУII

до правосуддя

уrасникiв судових
процесiв, зокрема
тих, якi
проживають на
територiI
вишневоi Micbkoi
територiальноi

Iлля ДIКОВМiський


