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ПЕРЕДМОВА 

На сьогодні в Україні існує проблема недовіри до 
судової системи загалом, зокрема збоку людей 
поважного віку, яка в основному зумовлена низьким 
рівнем обізнаності громадян щодо судових процесів та 
процедур.  

Ми розуміємо, що відновлення довіри до судової 
влади – потребує часу, однак потрібно докладати 
максимум зусиль, щоб змінити цю ситуацію в країні. 

Люди поважного віку є соціально-незахищеними та 
часто живуть в складних економічних умовах. 
Незважаючи на те, що законодавство України гарантує 
певні права, проте для літніх людей це не вирішує 
проблеми доступу до рівних можливостей, забезпечення 
правового захисту та правової допомоги. 

Саме тому наша організація проводить 
інформаційну роботу з людьми поважного віку, щоб 
підвищити рівень поінформованості літніх осіб щодо 
їхніх прав та можливостей їх захисту, сприяти їхній 
соціальній активності, та правовій захищеності.  

Питання доступу до правосуддя людей поважного 
віку є і залишатиметься актуальним в Україні ще не один 
рік. Попри численні реформи у сфері судочинства, люди 
поважного віку і досі не мають повноцінних можливостей 
реалізувати своє право на справедливий суд. У такій 
ситуації теми, що піднімаються в даному посібнику, є 
надзвичайно важливими, своєчасними та актуальними.  
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Пропонуємо Вашій увазі методичний посібник з 
питань правового характеру для людей поважного віку. 
В даному посібнику будуть висвітлені особливості 
звернення до суду за захистом своїх прав та інтересів, 
структура судової системи, сплата судового збору, 
альтернативні механізми вирішення спорів та інші 
важливі питання. 
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ПРОБЛЕМИ З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ 
ЛЮДИ ПОВАЖНОГО ВІКУ ПРИ ЗВЕРНЕННІ ДО 

СУДУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ 
ВИРІШЕННЯ  

Громадська організація «Суспільство і право» в 
рамках проекту «Покращення доступу до правосуддя 
для людей поважного віку, шляхом підвищення 
обізнаності щодо судового захисту в Україні», який 
здійснюється за підтримки американського народу, 
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя» провела 
6 фокус-груп за участю людей поважного віку, які 
проживають у Львівській області. 

Дана фокус-групова дискусія мала на меті 
зрозуміти потреби людей поважного віку в інформуванні 
щодо судових процесів і процедур та альтернативних 
способів захисту своїх законних прав у вирішенні спорів, 
а також проблеми з якими вони стикаються чи стикалися 
при зверненні за захистом своїх прав до суду. 

В результаті проведених фокус-груп та особистого 
спілкування, можна зробити висновок про те, що існує 
загальне усталене негативне ставлення людей 
поважного віку до судової системи, яке формується в 
більшій мірі лише на підставі отриманої інформації з 
засобів масової інформації (телебачення, радіо та 
газети). Слід зауважити те, що більшість людей, які не 
мали справи з судом і ніколи не зверталися за захистом 
своїх прав дуже негативно налаштовані щодо судової 
системи. Це свідчить про те, що на жаль в засобах 
масової інформації поширюється лише негативна 
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інформація про судову систему, і зовсім немає успішних 
історій про захист свого права в суді. Саме тому, в 
людей поважного віку і формується таке негативне 
сприйняття судової системи вцілому. 

 Частина учасників зазначила, що знають про 
судову систему лише те, що вона може консультувати 
та захищати людей при захисті прав у суді. Більшість 
учасників знають лише поверхневу інформацію про 
судову систему в Україні, так як тільки деякі стикалися з 
нею на практиці та висловили думку про те, що на 
сьогодні судова система в Україні несправедлива та 
корумпована і потребує реальних змін, щоб 
справедливо та неупереджено захищати будь-кого у 
суді. Більша частина учасників зазначила, що не 
стикалася на практиці з судом, але практично всі 
учасники висловили думки про те, що не довіряють 
судам сьогодні і мають негативне ставлення до 
суду. Була думка серед учасників про те, що на сьогодні 
в Україні проходить судова реформа, і є багато змін у 
судовій системі, що покращить роботу судової системи 
загалом. 

Однією з проблем доступу до правосуддя є те, що 
люди поважного віку в повній мірі не володіють 
інформацією про процедури, які повинні відбутися 
при зверненні до суду за захистом своїх прав. Майже 
всі учасники фокус-груп висловили думку про те, що 
необхідно звернутися до адвоката. Тому їм важко 
оцінити, чи були дотримані всі судові процедури. Однак 
майже усі знають, що необхідно подати позовну заяву. 



8 

 

Відповідаючи на запитання про джерела пошуку 
інформації  щодо судових процедур та необхідних 
документів майже половина учасників зазначила, що 
скористаються інтернетом. Інші звернуться за 
консультацією до юриста, адвоката чи іншого фахівця. 
Але відповідаючи на запитання до кого насамперед 
звернуться за допомогою майже усі надали відповідь, 
що звернуться до адвоката.  

Учасники підтвердили наявність необхідної 
інформації в приміщеннях суду, однак відмітили те, 
що інформація надрукована дрібним шрифтом та в 
недостатньо освітлених коридорах. Тому, людям 
поважного віку досить складно з нею ознайомитись. 

Крім того, учасники зазначили необхідність 
створення в судах додаткового робочого місця для 
працівника, до якого зможуть звернутися люди 
поважного віку з різноманітних процедурних питань, 
і який зможе надавати їм консультації, перевіряти 
документи та скеровувати до кого звернутися. Це 
зекономить їх час, нерви та потрачені сили, і 
пришвидшить вирішення проблеми. 

Більша частина учасників фокус-груп були 
учасниками судового процесу в якості позивачів, 
відповідачів та свідків. Деякі особи брали участь у 
судових процесах, в якості народних засідателів. 

Що стосується, ставлення працівників апарату суду 
до учасників фокус-групи, то переважна більшість з них 
почувалися в суді досить комфортно та не 
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відчували упередженого ставлення з боку 
працівників суду. Однак прозвучали і негативні 
відповіді, а саме те, що судді інколи упереджено 
сприймають людину поважного віку, яка подала заяву. 
Крім того, жоден з учасників не зазначив про те, що 
мали місце дискримінаційні ознаки за віком чи статтю. 

Переважна більшість учасників відзначила те, що 
мали такий негативний досвід звернення до суду, який 
виявлявся в затягуванні розгляду справи, винесенні 
рішення не на користь особи (в деяких випадках 
учасники вказували на винесення завідомо 
неправдивого рішення судом). Також звучала 
інформація і про позитивний досвід захисту своїх прав в 
суді. 

Практично всі учасники у своїх відповідях 
зазначили, що не мають власних прикладів про 
вирішення спорів не на користь людини поважного віку 
через її вік чи рівень доходу, проте такі приклади їм 
відомі лише зі ЗМІ та інтернету. Зокрема, відзначено такі 
приклади, коли людей пенсійного віку залишають без 
житла через аферистів. 

Що стосується використання платних послуг 
фахівця при зверненні до суду та представництва прав у 
суді, переважна більшість тих що зверталися до фахівця 
задоволені його послугами. Однак, декілька учасників 
відмітили те, що не задоволені послугами адвоката, 
оскільки рішення у справі, де інтереси представляв 
адвокат, було винесено не на користь особи, або 
адвокат відмовився писати те, що хотіла особа. 
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Також, була виявлена проблема відсутності в 
районних центрах неурядових організацій, які б 
займалися захистом прав громадян та надавали 
безоплатну правову допомогу. Навіть, якщо такі 
організації  існують, то люди поважного віку про них не 
знають і не користуються їхніми послугами. У місті 
Львові з цим значно краща ситуація та більші 
можливості для вибору кваліфікованих спеціалістів та 
громадських організацій до яких можна звернутися за 
допомогою. Що стосується бюро правової допомоги то 
більшість учасників не зверталися до них за допомогою, 
а ті які мають такий досвід зазначили, що їм там нічим 
не допомогли. 

Питання інших механізмів досудового захисту своїх 
законних прав, зокрема медіації, невідомі учасникам, 
але вони не виключають можливість їх застосування, 
для того, щоб не звертатися до суду. Це зекономить їх 
час і кошти. Було виявлено необхідність в додатковій 
інформації стосовно цього та інших механізмів 
досудового захисту. 

Також хочеться відзначити, що люди поважного 
віку потребують додаткової інформації для того, 
щоб захищати свої права, тим більше після внесення 
змін до процесуального законодавства.  Практично всі 
учасники зазначили у своїх відповідях, що для того, щоб 
їм захищати свої права, їм необхідна додаткова 
інформація щодо того, куди можна звернутися за 
допомогою у захисті своїх прав; інформація про судові 
процедури; а також інформація про альтернативні 
методи вирішення спорів. 
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Окремо слід окреслити зауваження учасників, щодо 
виконання рішень суду. Практично всі учасники 
зазначили те, що позитивне рішення суду, на стадії 
його виконання, не виконується або затягується 
його виконання. І цей фактор нівелює довіру людей до 
судової системи та віру у справедливість. 

Отже, якщо проаналізувати вищевказане, то 
можна окреслити такі проблеми доступу людей 
поважного віку до суду: 

■ низька обізнаність людей поважного віку щодо
можливостей та механізмів захисту своїх прав та 
інтересів, судових процедур, сплати судового збору 
тощо; 

■ поширення через засоби масової інформації в
основному негативних повідомлень про судову систему 
України, що формує негативне та упереджене ставлення 
до неї в людей поважного віку і віднімає бажання 
захищати свої права в суді; 

■ відсутність інформування людей поважного віку
про можливість досудового врегулювання спорів з 
використанням альтернативних методів, таких як 
переговори, медіація тощо; 

■ відсутність доступної та читабельної інформації
для даної категорії людей в приміщенні суду; 
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■ відсутність працівника суду, до якого зможуть 
звернутися люди поважного віку з різноманітних 
процедурних питань. 

Рекомендації, щодо покращення доступу до 
правосуддя для людей поважного віку: 

■ Підвищення правової обізнаності людей поважного 
віку шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи неурядовими організаціями, засобами масової 
інформації, бюро правової допомоги та судами, щодо 
можливостей та механізмів захисту своїх прав та 
інтересів, судових процедур (особливо це стосується 
нових процесуальних змін), сплати судового збору 
тощо. 

■ Підвищення ролі засобів масової інформації у 
висвітленні проблем з якими стикаються люди 
поважного віку при зверненні до суду.  

■ Висвітлення в засобах масової інформації та на 
інтернет-ресурсах успішних історій захисту своїх прав 
людьми поважного віку в судах, для формування 
позитивного та нестереотипного ставлення до 
судової системи в Україні.  

■ Інформування людей поважного віку щодо стадій 
виконання судового рішення (порядку виконання, 
строків, оскарження дій виконавця тощо). Оскільки, 
порушення прав громадян саме на цій стадії відіграють 
ключову роль у формуванні позитивного чи 
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негативного ставлення до судової системи вцілому.  

■ Підвищення обізнаності людей поважного віку щодо 
інших механізмів захисту своїх законних прав 
(переговорів, зустрічей, медіації, письмових та усних 
звернень, подання інформаційних запитів, звернень до 
центрів надання безоплатної правової допомоги, 
звернень по допомогу до правозахисних громадських 
організацій тощо.) 

■ Забезпечити наявність інформаційних стендів з 
інформацією для людей поважного віку, яка 
надрукована більшим шрифтом та розміщена в 
достатньо освітлених місцях.  

■ Створення додаткового робочого місця в судах для 
працівника, до якого зможуть звернутися люди 
похилого віку з різноманітних процедурних питань, і 
який зможе надавати їм консультації, перевіряти 
документи та скеровувати до кого звернутися. Це 
зекономить їх час, нерви та потрачені сили, і 
пришвидшить вирішення проблеми. 

■ Видання доступної та простої інформаційної 
продукції для людей поважного віку, в якій будуть 
висвітлені особливості звернення до суду за захистом 
своїх прав та інтересів, структура судової системи, 
сплата судового збору, альтернативні механізми 
вирішення спорів та інші важливі питання. 
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ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА 
ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ 

Кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. 

Стаття 55 Конституції України 

Кожен громадянин має право звернутися за 
захистом своїх порушених прав та інтересів до суду. 
Право людини і громадянина на судовий захист 
відноситься до громадянських прав, причому, містить в 
собі юридичну гарантію від свавілля як з боку окремих 
осіб, так і держави.  

Відповідно до положень статей 55, 124 Конституції 
України та статті 4 Цивільного процесуального кодексу 
України кожна особа має право в порядку, 
встановленому Цивільним процесуальним кодексом 
України, звернутися до суду за захистом своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів.  

Тому, при здійсненні правосуддя суд, неухильно 
дотримуючись норм матеріального та процесуального 
права, повинен забезпечити їх справедливий, 
неупереджений та упродовж розумного строку розгляд, 
(який не може бути більшим ніж встановлений законом 
строк розгляду) і вирішення з метою захисту порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 
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фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави. 

Право на судовий захист поставлено в ранг 
конституційних прав громадян, що підкреслює значення 
цього права, ставлення держави до реалізації прав і 
обов’язків громадян, зміцнення гарантій захисту 
порушених прав та інтересів, що охороняються законом. 

Зміст цього права полягає в тому, що кожен має 
право звернутися до суду, якщо його права чи свободи 
порушені або порушуються, створено або створюються 
перешкоди для їх реалізації або мають місце інші 
ущемлення прав та свобод. Зазначена норма зобов’язує 
суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку 
відсутності в законі спеціального положення про 
судовий захист (п. 2 рішення Конституційного Суду 
України 25 грудня 1997 року по справі № 9зп). 

Право на захист своїх прав передбачене також в 
Законі України «Про судоустрій і статус суддів». 

Кожному гарантується захист його прав, свобод 
та інтересів у розумні строки незалежним, 

безстороннім і справедливим судом, утвореним 
законом. 

Доступність правосуддя для кожної особи 
забезпечується відповідно до Конституції України 

та в порядку, встановленому законами України 

Стаття 7 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» 
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Крім того, право на судовий захист передбачено 
також і міжнародними нормативно-правовими актами. 
Європейська Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року у п. 1 ст. 6 закріпила, 
що кожен при вирішенні спору щодо його прав та 
обов’язків цивільного характеру або при встановленні 
обґрунтованості будь-якого висунутого проти нього 
кримінального обвинувачення має право на 
справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 
розумного строку незалежним та безстороннім судом, 
встановленим законом.  

Кожен має право на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його прав та 
обов'язків цивільного характеру або встановить 

обґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. 

Стаття 6 «Право на справедливий суд» 
Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 

Також, Європейський суд з прав людини у своїй 
практиці наголошує на тому, що право на розгляд 
справи означає право особи звернутися до суду та 
право на те, що його справа буде розглянута та 
вирішена судом.  

При цьому особі має бути забезпечена можливість 
реалізувати вказані права без будь - яких перепон чи 
ускладнень.  
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Європейський суд з прав людини неодноразово 
зазначав, зокрема, у рішенні від 4 грудня 1995 року у 
справі «Белле проти Франції» (Bellet v. France), що п. 1 
ст. 6 Конвенції містить гарантії справедливого 
судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. 
Рівень доступу, наданий національним законодавством, 
має бути достатнім для забезпечення права особи на 
суд з огляду на принцип верховенства права в 
демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був 
ефективним, особа повинна мати чітку практичну 
можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її 
права. 

 
Найперше для того щоб реалізувати своє право на 

судовий захист слід визначити до якої юрисдикції 
належить Ваша справа. А саме, це може бути цивільне, 
кримінальне, адміністративне та господарське 
судочинство. В даному посібнику мова йтиме саме про 
цивільне судочинство або цивільну юрисдикцію. 

 
Отже, цивільною справою вважається спір між 

рівноправними учасниками правовідносин (одним із 
яких є фізична особа, або інакше – людина) щодо 

права власності, права володіння, користування, 
розпорядження майном; договірних відносин; 

сімейних відносин; житлових відносин; земельних 
відносин; трудових відносин; прав споживача; 
недержавного пенсійного забезпечення тощо. 

 
Якщо у Вас існує такий спір і Ви обрали судову 

форму захисту своїх прав, свобод чи інтересів, тоді слід 
звернутися до загального суду з позовом за правилами 
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цивільного судочинства. Такі правила встановлені 
Цивільним процесуальним кодексом України від 18 
березня 2004 року (слід брати до уваги те, що мають 
бути вказані зміни які вносились до кодексу). 

 
Кожна особа має право в порядку, встановленому 

цим Кодексом, звернутися до суду за захистом 
своїх порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи законних інтересів. 
 
Стаття 4 Цивільного процесуального кодексу України 

 
Цивільний процесуальний кодекс України зазначає, 

що суди повинні поважати гідність і честь всіх учасників 
цивільного процесу, а також здійснювати правосуддя на 
засадах рівності всіх перед законом і недопущення будь-
яких дискримінацій. В кодексі закріплений принцип 
гласності, відкритості судового розгляду. Тобто розгляд 
справ у судах проводиться усно і відкрито, закритий 
розгляд справи можливий лише в окремих випадках. Хід 
судового засідання обов’язково фіксується технічними 
засобами. 

Також, кодексом передбачено право осіб 
користуватися правовою допомогою, право на перегляд 
справи та оскарження судового рішення, право сторін на 
передачу спору на розгляд третейського суду, право 
сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду, а 
також інші права та обов′язки сторін судового процесу. 

 
У статті 43 Цивільного процесуального кодексу 

йдеться про права та обов’язки осіб, які є учасниками 
справи. 
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Учасники справи мають право: 
1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з
них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 
2) подавати докази; брати участь у судових
засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати 
участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим 
учасникам справи, а також свідкам, експертам, 
спеціалістам; 
3) подавати заяви та клопотання, надавати
пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо 
питань, які виникають під час судового розгляду, і 
заперечення проти заяв, клопотань, доводів і 
міркувань інших осіб; 
4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання,
записом фіксування судового засідання технічними 
засобами, робити з них копії, подавати письмові 
зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 
5) оскаржувати судові рішення у визначених законом
випадках; 
6) користуватися іншими визначеними законом
процесуальними правами. 

Учасники справи зобов’язані: 
1) виявляти повагу до суду та до інших учасників
судового процесу; 
2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та
об’єктивному встановленню всіх обставин справи; 
3) з’являтися в судове засідання за викликом суду,
якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 
4) подавати усі наявні у них докази в порядку та
строки, встановлені законом або судом, не 
приховувати докази; 
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5) надавати суду повні і достовірні пояснення з 
питань, які ставляться судом, а також учасниками 
справи в судовому засіданні; 
6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом 
або судом строки; 
7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені 
законом або судом. 

 
Окрім того стаття 45 ЦПК України крім 

вищеперелічених прав та обов′язків передбачає, що 
малолітня або неповнолітня особа має ще також 
такі процесуальні права:  

■ безпосередньо або через представника чи 
законного представника висловлювати свою думку та 
отримувати його допомогу у висловленні такої думки; 

■ отримувати через представника чи законного 
представника інформацію про судовий розгляд; 

■ здійснювати інші процесуальні права і 
виконувати процесуальні обов’язки, передбачені 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України. 

 
Також стаття 49 Кодексу передбачає, що сторони 

цивільного процесу користуються рівними 
процесуальними правами, і крім прав та обов′язків, 
визначених у статті 43 ЦПК мають такі процесуальні 
права: 

 
■ позивач вправі відмовитися від позову (всіх або 
частини позовних вимог), відповідач має право 
визнати позов (всі або частину позовних вимог) на 
будь-якій стадії судового процесу; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page2#n6352
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■ позивач вправі збільшити або зменшити розмір 
позовних вимог до закінчення підготовчого засідання 
або до початку першого судового засідання, якщо 
справа розглядається в порядку спрощеного позовного 
провадження; 
■ відповідач має право подати зустрічний позов у 
строки, встановлені цим Кодексом. 
■ до закінчення підготовчого засідання позивач має 
право змінити предмет або підстави позову шляхом 
подання письмової заяви. 
■ сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій 
стадії судового процесу.  

 
Законодавством закріплено право брати участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 
межами приміщення суду за умови наявності у суді 
відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в 
ухвалі про відкриття провадження у справі, крім 
випадків, коли явка цього учасника справи в судове 
засідання визнана судом обов’язковою. 

 
Після проголошення судового рішення учасники 

справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо 
суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та 
(або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному 
та касаційному порядку рішення суду першої інстанції 
повністю або частково. 

Не допускається касаційне оскарження судового 
рішення суду першої інстанції без його перегляду в 
апеляційному порядку. 
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Також законодавством передбачено право на 
звернення із скаргою до суду на етапі виконання 
судового рішення на дії чи бездіяльність державного 
виконавця. 

 
Сторони виконавчого провадження мають право 

звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, 
що рішенням, дією або бездіяльністю державного 

виконавця чи іншої посадової особи органу 
державної виконавчої служби або приватного 

виконавця під час виконання судового рішення, 
ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено 

їхні права чи свободи. 
 

Стаття 447 Цивільного процесуального кодексу 
України 
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ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ 

Одним з способів захисту своїх прав та інтересів є 
судовий порядок захисту. Незалежно від того, 
використовувались чи використовуються інші засоби 
захисту, особа може подати позов до суду. 

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному 
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб.  

Для звернення до суду існують строки позовної 
давності. За загальним правилом, це три роки. Для 
окремих видів вимог законом може встановлюватися 
спеціальна позовна давність – скорочена (один рік) або 
більш тривала (п’ять чи десять років). Перебіг позовної 
давності починається від дня, коли особа дізналася або 
могла дізнатися про порушення свого права або про 
особу, яка його порушила. 

Спеціальні строки звернення з позовом: 
1) протягом одного місяця можна звернутися до

суду з вимогами, що пов’язані з незаконним звільненням 
працівника з роботи (ч. 1 ст. 2 33 Кодексу законів про 
працю, далі – КЗпП);  

2) протягом тримісячного строку можна
звернутися до суду з вимогою про вирішення інших 
видів трудових спорів (ч. 1 ст. 233 КЗпП);  

3) протягом одного року можна звернутися до
суду з вимогами (ч. 2 ст. 258 ЦК): 

- про стягнення неустойки (штрафу, пені); 
- про спростування недостовірної інформації, 
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опублікованої у ЗМІ. В цьому разі позовна давність 
обчислюється від дня розміщення цих відомостей у 
засобах масової інформації або від дня, коли особа 
довідалася чи могла довідатися про ці відомості (п. 2 ч. 
2 ст. 258 ЦК); 

- про переведення на співвласника прав та 
обов’язків покупця в разі порушення переважного права 
купівлі частки у праві спільної часткової власності; 

 - у зв’язку з недоліками проданого товару;  
- про розірвання договору дарування;  
- у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти; 
- про оскарження дій виконавця заповіту. 

 
Відповідно до статті 19 Цивільного 

процесуального кодексу України суди розглядають у 
порядку цивільного судочинства справи, що виникають з 
цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та 
інших правовідносин, крім справ, розгляд яких 
здійснюється в порядку іншого судочинства. А також 
вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших 
реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від 
спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей 
спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і 
переданий на його розгляд з такими вимогами. 
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СИСТЕМА СУДОУСТРОЮ 
(Відповідно до Закону України “Про судоустрій та 

статус суддів”) 
 

 
 
Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює 

правосуддя у порядку, встановленому процесуальним 
законом, розглядає цивільні, кримінальні, 
адміністративні справи, а також справи про 
адміністративні правопорушення. 

Місцеві господарські суди розглядають справи, 
що виникають із господарських правовідносин, а також 
інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції. 

Місцеві адміністративні суди розглядають справи 
адміністративної юрисдикції (адміністративні справи). 
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Апеляційні суди діють як суди апеляційної 
інстанції, а у випадках, визначених процесуальним 
законом, - як суди першої інстанції, з розгляду 
цивільних, кримінальних, господарських, 
адміністративних справ, а також справ про 
адміністративні правопорушення. 

 Апеляційними судами з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в 
апеляційних округах. 

Апеляційними судами з розгляду господарських 
справ, апеляційними судами з розгляду 
адміністративних справ є відповідно апеляційні 
господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які 
утворюються у відповідних апеляційних округах. 

 У складі апеляційного суду можуть утворюватися 
судові палати з розгляду окремих категорій справ. 

 
Для розгляду окремих категорій справ відповідно 

до цього Закону в системі судоустрою діють вищі 
спеціалізовані суди: вищий спеціалізований суд з 
питань інтелектуальної власності та вищий 
антикорупційний суд. 

У системі судоустрою вищі спеціалізовані суди 
діють як суди першої та апеляційної інстанції з розгляду 
окремих категорій справ. 

 
Повноваження Вищого спеціалізованого суду: 
1) здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної 
інстанції у справах та в порядку, визначених 
процесуальним законом; 
2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює 
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судову практику, інформує про результати узагальнення 
судової практики Верховний Суд; 
3) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 
Верховний Суд є найвищим судом у системі 

судоустрою України, який забезпечує сталість та 
єдність судової практики у порядку та спосіб, 
визначений процесуальним законом. 

 
Склад та структура Верховного Суду України 
 

 
 
Повноваження Верховного Суду України 
 здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у 

випадках, визначених процесуальним законом, - як 



28 

 

суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, 
встановленому процесуальним законом; 

 здійснює аналіз судової статистики, узагальнення 
судової практики; 

 надає висновки щодо проектів законодавчих актів, 
які стосуються судоустрою, судочинства, 
статусу суддів, виконання судових рішень та інших 
питань, пов’язаних із функціонуванням системи 
судоустрою; 

 надає висновок про наявність чи відсутність у 
діяннях, у яких звинувачується Президент України, 
ознак державної зради або іншого злочину; вносить 
за зверненням Верховної Ради України письмове 
подання про неспроможність виконання 
Президентом України своїх повноважень за станом 
здоров’я; 

 звертається до Конституційного Суду України 
щодо конституційності законів, інших правових 
актів, а також щодо офіційного тлумачення 
Конституції України; 

 забезпечує однакове застосування норм права 
судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, 
визначені процесуальним законом; 

 здійснює інші повноваження, визначені законом. 
 
Конституційний Суд України є органом 

конституційної юрисдикції, який забезпечує 
верховенство Конституції України, вирішує питання про 
відповідність Конституції України законів України та у 
передбачених Конституцією України випадках інших 
актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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а також інші повноваження відповідно до Конституції 
України. 

 
До повноважень Конституційного Суду 

належить: 
▪ вирішення питань про відповідність Конституції 

України (конституційність) законів України та інших 
правових актів Верховної Ради України, актів 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, 
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим; 

▪ офіційне тлумачення Конституції України; 
▪ надання за зверненням Президента України або 

щонайменше сорока п’яти народних депутатів 
України, або Кабінету Міністрів України висновків про 
відповідність Конституції України чинних міжнародних 
договорів України або тих міжнародних договорів, що 
вносяться до Верховної Ради України для надання 
згоди на їх обов’язковість; 

▪ надання за зверненням Президента України або 
щонайменше сорока п’яти народних депутатів України 
висновків про відповідність Конституції України 
(конституційність) питань, які пропонуються для 
винесення на всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою; 

▪ надання за зверненням Верховної Ради України 
висновку щодо додержання конституційної процедури 
розслідування і розгляду справи про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту в 
межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції 
України; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4680#n4680
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4925#n4925
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▪ надання за зверненням Верховної Ради України
висновку щодо відповідності законопроекту про 
внесення змін до Конституції України вимогам статей 
157 і 158 Конституції України; 

▪) надання за зверненням Верховної Ради України
висновку про порушення Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим Конституції України або законів 
України; 

▪ вирішення питань про відповідність Конституції
України та законам України нормативно-правових 
актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за 
зверненням Президента України згідно з частиною 
другою статті 137 Конституції України; 

▪ вирішення питань про відповідність Конституції
України (конституційність) законів України (їх окремих 
положень) за конституційною скаргою особи, яка 
вважає, що застосований в остаточному судовому 
рішенні в її справі закон України суперечить 
Конституції України. 

Внаслідок прийняття Закону України «Про 
Конституційний Суд України», який був ухвалений 13 
липня 2017 року та набрав чинності 3 серпня 2017 року, 
юридичні та фізичні особи в Україні отримали 
можливість реалізувати конституційне право на подання 
конституційної скарги до Конституційного Суду. 

А саме, особа може звернутися до Конституційного 
Суду України з конституційною скаргою лише у 
випадку, коли вважає, що застосований в 
остаточному судовому рішенні в її справі закон 
України суперечить Конституції України. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4936#n4936
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4936#n4936
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4938#n4938
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4856#n4856
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4856#n4856
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Конституційний суд у свою чергу може визнати 
такий закон неконституційним. Конституційна скарга 
може бути подана в разі, якщо всі інші національні 
засоби юридичного захисту вичерпано. 

Цивільний процесуальний кодекс України визначає 
ПРАВИЛА ПІДСУДНОСТІ. За загальним правилом 
цивільні позови слід подавати за місцем знаходження 
відповідача. Законом в окремих категоріях справ 
встановлено спеціальні правила підсудності  

Стаття 28 Цивільного процесуального кодексу 
України визначає підсудність справ за вибором 
позивача: 
 про стягнення аліментів
 про розірвання шлюбу, якщо на його утриманні є

малолітні або неповнолітні діти або якщо він не
може за станом здоров’я чи з інших поважних
причин виїхати до місця проживання відповідача.

 про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної
особи, чи шкоди, заподіяної внаслідок вчинення
злочину.

 про відшкодування шкоди, заподіяної особі
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
органу, що здійснює оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, прокуратури
або суду.

 про захист прав споживачів.
 про відшкодування шкоди, заподіяної майну

фізичних або юридичних осіб.
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 що виникають із діяльності філії або 
представництва юридичної особи. 

 що виникають із договорів, у яких зазначено місце 
виконання або виконувати які через їх особливість 
можна тільки в певному місці, можуть 
пред’являтися також за місцем виконання цих 
договорів. 

 позови до відповідача, місце реєстрації проживання 
або перебування якого невідоме. 

 позови до відповідача, який не має в Україні місця 
проживання чи перебування. 

 про визнання виконавчого напису нотаріуса. 
 про відшкодування збитків, спричинених заходами 

забезпечення позову. 
 позови до кількох відповідачів, які проживають або 

знаходяться в різних місцях. 
 

Стаття 30 Цивільного процесуального кодексу 
визначає виключну підсудність: 
 Позови, що виникають із приводу нерухомого 

майна, пред’являються за місцезнаходженням 
майна або основної його частини.  

 Позови про зняття арешту з майна 
пред’являються за місцезнаходженням цього 
майна або основної його частини. 

 Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до 
прийняття спадщини спадкоємцями, 
пред’являються за місцезнаходженням 
спадкового майна або основної його частини. 

 Позови до перевізників, що виникають з договорів 
перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, 
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пред’являються за місцезнаходженням 
перевізника. 

 Справи про арешт судна, що здійснюється для 
забезпечення морської вимоги, розглядаються 
судом за місцезнаходженням морського порту 
України, в якому перебуває судно або до якого 
прямує, або порту реєстрації судна. 

 Зустрічний позов та позов третьої особи, яка 
заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, 
незалежно від їх підсудності пред’являються в 
суді за місцем розгляду первісного позову.  

 У випадку об’єднання позовних вимог щодо 
укладання, зміни, розірвання і виконання 
правочину з вимогами щодо іншого правочину, 
укладеного для забезпечення основного 
зобов’язання, спір розглядається судом за 
місцезнаходженням відповідача, який є стороною 
основного зобов’язання. 

 Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, 
інших реєстраційних дій розглядаються судом, 
визначеним за правилами підсудності щодо 
розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги. 

 
Може відбутися передача справи з одного суду 

до іншого якщо: 
1) справа належить до територіальної юрисдикції 

(підсудності) іншого суду; 
2) після задоволення відводів (самовідводів) чи з 

інших підстав неможливо утворити новий склад суду 
для розгляду справи; 

3) ліквідовано або з визначених законом підстав 
припинено роботу суду, який розглядав справу. 
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Розгляд цивільних справ 
 
Цивільні справи можуть розглядатися у різних 

провадженнях згідно Цивільного процесуального 
кодексу України: 

 

 
 

Наказне провадження застосовується до 
визначених кодексом вимог, які розглядаються у цьому 
провадженні, а саме судовий наказ може бути видано, у 
разі якщо: 

 заявлено вимогу про стягнення нарахованої, 
але не виплаченої працівникові суми заробітної плати 
та середнього заробітку за час затримки розрахунку; 

 заявлено вимогу про компенсацію витрат на 
проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або 
транспортних засобів боржника; 

 заявлено вимогу про стягнення заборгованості 
за оплату житлово-комунальних послуг, 
телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та 
радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3% 
річних, нарахованих заявником на суму заборгованості; 

 заявлено вимогу про стягнення аліментів у 
розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - 
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однієї третини, на трьох і більше дітей - половини 
заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 
десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного 
віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із 
встановленням чи оспорюванням батьківства 
(материнства) та необхідністю залучення інших 
заінтересованих осіб; 

 заявлено вимогу про стягнення аліментів на 
дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, 
якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та 
необхідністю залучення інших заінтересованих осіб; 

 заявлено вимогу про повернення вартості 
товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке 
набрало законної сили, про встановлення факту 
продажу товару неналежної якості, ухвалене на 
користь невизначеного кола споживачів; 

 заявлено вимогу до юридичної особи або 
фізичної особи - підприємця про стягнення 
заборгованості за договором (іншим, ніж про надання 
житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних 
послуг, послуг телебачення та радіомовлення), 
укладеним у письмовій (в тому числі електронній) 
формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

 
Окреме провадження - це вид непозовного цивільного 
судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні 
справи про підтвердження наявності або відсутності 
юридичних фактів, що мають значення для охорони 
прав, свобод та інтересів особи або створення умов 
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здійснення нею особистих немайнових чи майнових 
прав або підтвердження наявності чи відсутності 
неоспорюваних прав. 

Суд розглядає в порядку окремого провадження 
справи про: 

 обмеження цивільної дієздатності фізичної
особи, визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи;

 надання неповнолітній особі повної цивільної
дієздатності;

 визнання фізичної особи безвісно відсутньою
чи оголошення її померлою;

 усиновлення;
 встановлення фактів, що мають юридичне

значення;
 відновлення прав на втрачені цінні папери на

пред’явника та векселі;
 передачу безхазяйної нерухомої речі у

комунальну власність;
 визнання спадщини відумерлою;
 надання особі психіатричної допомоги в

примусовому порядку;
 примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу;
 розкриття банком інформації, яка містить

банківську таємницю, щодо юридичних та
фізичних осіб.

Ці два провадження на відміну від позовного 
провадження, не передбачають розгляду спору і є 
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спрощеним порядком розгляду вимог і протягом 
скороченого терміну. 

 
Позовне провадження – це вид провадження у 

цивільному процесі, у якому розглядається спір про 
право цивільне, тобто спір, який виникає з цивільних, 
житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. 
Наявність спору про право цивільне визначає і іншу 
характерну рису цього провадження – участь у ньому 
двох сторін – позивача та відповідача. Позовне 
провадження є основним видом провадження, яке 
притаманне цивільному процесу з давніх часів. 

Отже, для того щоб справа була розглянута в 
порядку позовного слід подати позовну заяву. 

 
Позовна заява – це документ, що засвідчує 

звернення до суду за захистом порушеного права 
або законних інтересів особи, що охороняються 

законом. 
 
Вимоги до оформлення форми і змісту позовної 

заяви визначаються в ст. 175 ЦПК України. 
 
Позовна заява має бути викладена в письмовій 

формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: 
1) найменування суду першої інстанції, до якого 

подається заява; 
зазначення конкретного 
місцевого загального суду, який 
розглядатиме справу за 
правилами цивільного 
судочинства у першій інстанції 
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2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я 
(прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) 
сторін та інших учасників справи, 

місцезнаходження (для юридичних 
осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), 
поштовий індекс, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи в Єдиному державному 
реєстрі підприємств і організацій 
України (для юридичних осіб, 
зареєстрованих за 
законодавством України), а також 
реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для 
фізичних осіб) за його наявності 
або номер і серію паспорта для 
фізичних осіб - громадян України 
(якщо такі відомості позивачу 
відомі), відомі номери засобів 
зв’язку, офіційної електронної 
адреси та адреси електронної 
пошти 

3) зазначення ціни позову; 
якщо позов підлягає грошовій 
оцінці; обґрунтований розрахунок 
сум, що стягуються чи 
оспорюються 

4) зміст позовних вимог; 
спосіб/способи захисту прав або 
інтересів, передбачений законом 
чи договором, або інший 
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спосіб/способи захисту прав та 
інтересів, який не суперечить 
закону і який позивач просить суд 
визначити у рішенні; якщо позов 
подано до кількох відповідачів - 
зміст позовних вимог щодо 
кожного з них 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої
вимоги;

зазначення доказів, що 
підтверджують вказані 
обставини 

6) відомості про вжиття заходів досудового
врегулювання спору;

якщо такі проводилися, в тому 
числі, якщо законом визначений 
обов’язковий досудовий порядок 
врегулювання спору 

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів
або позову до подання позовної заяви;

якщо такі здійснювалися 
8) перелік документів та інших доказів, що додаються

до заяви;
9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових

витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку
із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано
іншого позову (позовів) до цього ж відповідача 
(відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих 
підстав. 
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Якщо при оформленні позовної заяви особа не врахує 
якоїсь із вище перелічених вимог, суд своєю ухвалою, 

залишить позовну заяву без руху, вказавши на 
наявні недоліки, та запропонує спосіб і строк їх 

усунення, який не може перевищувати десяти днів з 
дня вручення ухвали про залишення позовної заяви 

без руху. 

Якщо особа своєчасно виправить помилки, тоді 
вважатиметься, що вона подала позовну заяву тоді, 
коли заява вперше надійшла до суду. 

Крім того, суд поверне позовну заяву, якщо: 
1) заяву подано особою, яка не має процесуальної

дієздатності, не підписано або підписано особою, яка 
не має права її підписувати, або особою, посадове 
становище якої не вказано; 

2) порушено правила об’єднання позовних вимог;
3) до постановлення ухвали про відкриття

провадження у справі від позивача надійшла заява про 
врегулювання спору або заява про відкликання позовної 
заяви; 

4) відсутні підстави для звернення прокурора до
суду в інтересах держави або для звернення до суду 
особи, якій законом надано право звертатися до суду в 
інтересах іншої особи; 

5) подана заява про розірвання шлюбу під час
вагітності дружини або до досягнення дитиною 
одного року без дотримання вимог, встановлених 
Сімейним кодексом України; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
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6) позивачем подано до цього самого суду інший 
позов (позови) до цього самого відповідача 
(відповідачів) з тим самим предметом та з однакових 
підстав і щодо такого позову (позовів) на час 
вирішення питання про відкриття провадження у 
справі, що розглядається, не постановлена ухвала про 
відкриття або відмову у відкритті провадження у 
справі, повернення позовної заяви або залишення 
позову без розгляду; 

7) до заяви не додано доказів вжиття заходів 
досудового врегулювання спору у випадку, коли такі 
заходи є обов’язковими згідно із законом. 

 
Повернення позовної заяви не перешкоджає 

повторному зверненню із заявою до суду, якщо 
перестануть існувати обставини, що стали підставою 
для повернення заяви. 

 
Суддя відмовляє у відкритті провадження у 

справі, якщо: 
1) заява не підлягає розгляду в порядку цивільного 

судочинства; 
2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи 

ухвала суду про закриття провадження у справі між 
тими самими сторонами, про той самий предмет і з 
тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав 
законної сили, за тими самими вимогами; 

3) у провадженні цього чи іншого суду є справа зі 
спору між тими самими сторонами, про той самий 
предмет і з тих самих підстав; 

4) є рішення третейського суду, прийняте в межах 
його компетенції, щодо спору між тими самими 
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сторонами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у 
видачі виконавчого листа на примусове виконання 
рішення третейського суду або скасував рішення 
третейського суду і розгляд справи в тому самому 
третейському суді виявився неможливим; 

5) є рішення суду іноземної держави, визнане в 
Україні в установленому законом порядку, щодо спору 
між тими самими сторонами, про той самий предмет і 
з тих самих підстав; 

6) настала смерть фізичної особи або оголошено її 
померлою чи припинено юридичну особу, які звернулися 
із позовною заявою або до яких пред’явлено позов, 
якщо спірні правовідносини не допускають 
правонаступництва. 

 
Апеляційне оскарження 

Маючи на руках рішення суду першої інстанції, 
сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також 
особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив 
питання про їх права та обов’язки, мають право 
оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої 
інстанції повністю або частково. 

 
Апеляційне оскарження – подання скарги до суду 

апеляційної інстанції на судове рішення суду 
першої інстанції з мотивів неправильного 

встановлення обставин у справі (питання факту) 
або неправильного застосування норм 

матеріального чи порушення норм процесуального 
права (питання права). 
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Отже, апеляційне оскарження може стосуватися як 
питань факту, так і питань права. 

При оскарженні обов’язково потрібно дотримуватися 
строків подання апеляційної скарги, інакше рішення 
набере законної сили і право на його оскарження 
втратить силу. Якщо строки пропущені з поважних 
причин, одночасно зі скаргою слід подати клопотання 
про їх поновлення. 

 
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 

тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом 
п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. 

 
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише 

вступну та резолютивну частини судового рішення або у 
разі розгляду справи (вирішення питання) без 
повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений 
строк обчислюється з дня складення повного судового 
рішення. 

Апеляційна скарга подається безпосередньо до 
суду апеляційної інстанції 

 
В апеляційній скарзі мають бути зазначені: 
1) найменування суду, до якого подається скарга; 
2) повне найменування (для юридичних осіб) або 

ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) 
особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження 
(для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, 
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України, 
реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків (для фізичних осіб) за його наявності або 
номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян 
України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, 
офіційна електронна адреса, за наявності; 

3) повне найменування (для юридичних осіб) або 
ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) 
інших учасників справи, їх місцезнаходження (для 
юридичних осіб) або місце проживання чи перебування 
(для фізичних осіб); 

4) рішення або ухвала, що оскаржуються; 
5) в чому полягає незаконність і (або) 

необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота 
встановлення обставин, які мають значення для 
справи, та (або) неправильність установлення 
обставин, які мають значення для справи, внаслідок 
необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, 
неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання 
доказів з поважних причин та (або) неправильне 
визначення відповідно до встановлених судом 
обставин правовідносин тощо); 

6) нові обставини, що підлягають встановленню, 
докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, 
обґрунтування поважності причин неподання доказів 
до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, 
використаних судом першої інстанції; 

7) клопотання особи, яка подала скаргу; 
8) дата отримання копії судового рішення суду 

першої інстанції, що оскаржується; 
9) перелік документів та інших матеріалів, що 

додаються. 
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Суд апеляційної інстанції за результатами 
розгляду апеляційної скарги має право: 

1) залишити судове рішення без змін, а скаргу без 
задоволення; 

2) скасувати судове рішення повністю або 
частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення 
або змінити рішення; 

3) визнати нечинним судове рішення суду першої 
інстанції повністю або частково у передбачених цим 
Кодексом випадках і закрити провадження у справі у 
відповідній частині; 

4) скасувати судове рішення повністю або 
частково і у відповідній частині закрити провадження у 
справі повністю або частково або залишити позовну 
заяву без розгляду повністю або частково; 

5) скасувати судове рішення і направити справу 
для розгляду до іншого суду першої інстанції за 
встановленою підсудністю; 

6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому 
провадженню у справі, і направити справу для 
продовження розгляду до суду першої інстанції; 

7) скасувати ухвалу про відкриття провадження у 
справі і прийняти постанову про направлення справи 
для розгляду до іншого суду першої інстанції за 
встановленою підсудністю; 

8) у передбачених кодексом випадках скасувати 
свою постанову (повністю або частково) і прийняти 
одне з рішень, зазначених в пунктах 1-7. 

 
Касаційне оскарження 

Право на касаційне оскарження мають ті самі особи, 
що й мають право на апеляційне оскарження. Отже, 
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особа має право звернутися до суду касаційної інстанції 
у справі, в якій вона брала участь як сторона, третя 
особа, заявник, інша заінтересована особа чи 
представник, а також якщо особа не брала участі у 
справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, 
інтереси чи обов’язки. 

 
Судом касаційної інстанції у цивільних справах є 

Верховний Суд. 
 
Суттєвою відмінністю касаційного перегляду від 

апеляційного є те, що суд касаційної інстанції перевіряє 
лише правильність застосування судами першої та 
апеляційної інстанцій норм матеріального та 
процесуального права й правової оцінки обставин у 
справі. 

Касаційна скарга подається безпосередньо до цього 
суду, за умови, що було дотримано процедуру 
апеляційного оскарження судового рішення і його 
результати не задовольнили сторону.  

 
■ Касаційна скарга може бути подана протягом 

тридцяти днів з дня проголошення рішення. 
■ Касаційна скарга подається безпосередньо до суду 

касаційної інстанції.  
■ Касаційна скарга подається у письмовій формі. 

 
 У касаційній скарзі повинно бути зазначено: 
1) найменування суду, до якого подається скарга; 
2) повне найменування (для юридичних осіб) або 

ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) 
особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження 
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(для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, 
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія 
паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери 
засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за 
наявності; 

3) повне найменування (для юридичних осіб) або 
ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) 
інших учасників справи, їх місцезнаходження (для 
юридичних осіб) або місце проживання чи перебування 
(для фізичних осіб); 

4) рішення (ухвала), що оскаржується; 
5) в чому полягає неправильне застосування судом 

норм матеріального права чи порушення норм 
процесуального права; 

6) клопотання особи, яка подає скаргу; 
7) перелік письмових матеріалів, що додаються до 

скарги; 
8) дата отримання копії судового рішення суду 

апеляційної інстанції, що оскаржується. 
 
Під час розгляду справи в касаційному порядку суд 

перевіряє в межах касаційної скарги правильність 
застосування судом першої або апеляційної інстанції 
норм матеріального чи процесуального права і не може 
встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, 
що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, 
вирішувати питання про достовірність або 
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недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу 
одних доказів над іншими. 

 
Суд касаційної інстанції за результатами 

розгляду касаційної скарги має право: 
 
1) залишити судові рішення судів першої інстанції 

та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без 
задоволення; 

2) скасувати судові рішення судів першої та 
апеляційної інстанцій повністю або частково і 
передати справу повністю або частково на новий 
розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для 
продовження розгляду; 

3) скасувати судові рішення повністю або 
частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині 
або змінити рішення, не передаючи справи на новий 
розгляд; 

4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції 
повністю або частково і залишити в силі рішення суду 
першої інстанції у відповідній частині; 

5) скасувати судові рішення суду першої та 
апеляційної інстанцій у відповідній частині і закрити 
провадження у справі чи залишити позов без розгляду 
у відповідній частині; 

6) у передбачених випадках визнати нечинними 
судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій 
повністю або частково і закрити провадження у справі 
у відповідній частині; 

7) у передбачених випадках скасувати свою 
постанову (повністю або частково) і прийняти одне з 
рішень, зазначених в пунктах 1-6. 
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Вказівки, що містяться в постанові суду касаційної 
інстанції, є обов’язковими для суду першої та 
апеляційної інстанцій під час нового розгляду 
справи. 

 
Постанова суду касаційної інстанції не може містити 

вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про 
достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, 
про переваги одних доказів над іншими, про те, яка 
норма матеріального права повинна бути застосована і 
яке рішення має бути прийнято за результатами нового 
розгляду справи. 

Постанова суду касаційної інстанції набирає 
законної сили з моменту її прийняття. З моменту 
прийняття постанови судом касаційної інстанції 
скасовані або визнані нечинними рішення, постанови та 
ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають 
законну силу та подальшому виконанню не підлягають. 

 
Постанова суду касаційної інстанції є 

остаточною і оскарженню не підлягає. 
 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ 

Європейський суд з прав людини є міжнародним 
органом, який за умов, визначених Конвенцією про 
захист прав людини та основоположних свобод, може 
розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на 
порушення своїх прав. 
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До Європейського суду з прав людини громадяни 
України можуть звертатися самостійно після 
вичерпання всіх національних засобів захисту і 
лише протягом шести місяців з дати винесення 
остаточного рішення. 

 Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим 
умовам прийнятності. 

Шестимісячний строк відраховується з моменту 
Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого 
адвоката з остаточним судовим рішенням, за 
результатами звичайної процедури оскарження на 
національному рівні, або ж - у разі якщо Ви вважаєте, 
що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого 
порушення на національному рівні відсутній - з моменту 
стверджуваного порушення. 

Перед тим як подати заяву до Європейського суду 
з прав людини, варто детально ознайомитися з 
положенням Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини та протоколами до неї, бо 
Європейський суд розглядає лише справи щодо тих 
прав, які проголошені в цих документах. 

Офіційними мовами Суду є англійська та 
французька, але за бажанням Ви можете звертатися до 
Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що 
ратифікували Конвенцію. 
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Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою 
(а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте свою заяву 
електронною поштою або факсом, Вам обов’язково 
потрібно продублювати її звичайною поштою. Також 
немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для 
усного викладення обставин справи. 

Aдресa: 
The Registrar  
European Court of Human Rights 
Council of Europe  
F–67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE – ФРАНЦІЯ 

Суд не розглядає заяви, які: 
— є анонімними; 
— є необгрунтованими; 
— є зловживанням правом на подання скарги; 
— уже були розглянуті Судом раніше або є 

предметом розгляду іншою міжнародною судовою 
установою та не містять нової інформації щодо суті 
справи. 

Процедура розгляду скарг Європейським Судом з 
прав людини є безкоштовною і не вимагає суттєвих 
витрат з боку заявника, а судовий процес не передбачає 
обов'язкової участі адвоката.  

Діяльність Суду фінансується за рахунок 
бюджетних коштів Ради Європи. Регламентом 
Європейського Суду з прав людини передбачена 
можливість, за певних умов, надання заявникові 
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безоплатної правової допомоги у разі, якщо вона є 
необхідною для належного ведення справи в Палаті 
Суду, а заявникові бракує достатніх коштів, щоб 
сплатити вартість усіх або частини послуг. 

Лист повинен містити такі відомості: 
а) ім'я, дату народження, громадянство, 

стать, рід занять та адресу заявника; 
б) найменування Договірної Сторони 

(держави), проти якої подається заява; 
в) короткий виклад суті справи; 
г) стислий виклад фактів порушення прав, 

передбачених Конвенцією, та відповідних аргументів; 
ґ) відомості про засоби правового захисту, які 

були використані заявником; 
д) перелік офіційних рішень у справі, із 

зазначенням дати прийняття документа та інстанції, 
яка його видала (суд або інший орган), а також 
коротка інформація щодо змісту кожного документа; 

е) суть заяви і форма справедливої 
компенсації. 

До заяви потрібно додати копії згаданих документів 
(Суд не гарантує їх повернення, тому краще надсилати 
копії, а не оригінали). Усі сторінки повинні бути 
послідовно пронумеровані. 

Після отримання від Вас першого листа або 
формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь 
з повідомленням про те, що за Вашим іменем було 
відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх 
наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть 
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звернутися за додатковою інформацією, документами чи 
роз’ясненнями, пов’язаними із заявою. 

Секретаріат Суду не надає інформації щодо 
законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а 
також не надає юридичних консультацій стосовно 
застосування або тлумачення національного права. 

Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи 
Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю 
може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у 
продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, 
відповідно, припиняється. 

 
Cудовий збір у цивільній справі 

 
Як правило, звернення за захистом своїх прав до 

суду передбачає певні фінансові витрати. За загальним 
правилом, сторона, на користь якої ухвалено судове 
рішення, має право вимоги до іншої сторони про 
компенсацію понесених нею судових витрат за умови їх 
документального підтвердження. Таким чином, сторона, 
яка програла справу, несе як свої витрати, так і судові 
витрати іншої сторони.  

При зверненні до суду у цивільній справі судовий 
збір слід сплатити в обов’язковому порядку, якщо 
позивач не звільнений від нього.  

 

Судовий збір - збір, що справляється на всій території 
України за подання заяв, скарг до суду, за видачу 
судами документів, а також у разі ухвалення окремих 
судових рішень, передбачених цим Законом. 
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Судовий збір справляється: 
 за подання до суду позовної заяви та іншої

заяви, передбаченої процесуальним
законодавством;

 за подання до суду апеляційної і касаційної
скарг на судові рішення, заяви про перегляд
судового рішення у зв'язку з нововиявленими
обставинами, заяви про скасування рішення
третейського суду, заяви про видачу
виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду та
заяви про перегляд судових рішень
Верховним Судом України;

 за видачу судами документів;

В залежності від виду заяви або скарги, що подаються 
до суду, судовий збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 
календарного року, в якому відповідна заява або скарга 
подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до 
ціни позову та у фіксованому розмірі. 

Ставки судового збору встановлюються у таких 
розмірах: 

Найменування документа і 
дії, за яку справляється 

судовий збір, та платника 
судового збору 

Ставка судового збору 



55 

1. За подання до суду:

1) позовної заяви майнового
характеру, яка подана: 

юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не 
менше 1 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
і не більше 350 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб 

фізичною особою або 
фізичною особою – 
підприємцем 

1 відсоток ціни позову, але не 
менше 0,4 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
та не більше 5 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб

2) позовної заяви
немайнового характеру, яка 
подана: 

юридичною особою або 
фізичною особою – 
підприємцем 

1 розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб 

фізичною особою 0,4 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

3) позовної заяви:

про розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового 
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мінімуму для працездатних осіб 

про поділ майна при 
розірванні шлюбу 

1 відсоток ціни позову, але не 
менше 0,4 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
та не більше 3 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб 

4) заяви у справах окремого
провадження; заяви про 
забезпечення доказів або 
позову; заяви про перегляд 
заочного рішення; заяви про 
скасування рішення 
третейського суду 
(міжнародного комерційного 
арбітражу); заяви про 
видачу виконавчого 
документа на примусове 
виконання рішення 
третейського суду 
(міжнародного комерційного 
арбітражу); заяви про 
видачу виконавчого 
документа на підставі 
рішення іноземного суду; 
заяви про роз’яснення 
судового рішення, які 
подано; заяви про сприяння 
третейському суду 
(міжнародному 
комерційному арбітражу) в 
отриманні доказів: 
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юридичною особою або 
фізичною особою – 
підприємцем  

0,5 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

фізичною особою 0,2 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

4-1) заяви про видачу 
судового наказу 0,1 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

4-2) заяви про скасування 
судового наказу 0,05 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

5) позовної заяви про захист
честі та гідності фізичної 
особи, ділової репутації 
фізичної або юридичної 
особи, а саме: 

позовної заяви немайнового 
характеру 

0,4 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

позовної заяви про 
відшкодування моральної 
шкоди 

1,5 відсотка ціни позову, але не 
менше 1 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних 
осіб 

6) апеляційної скарги на
рішення суду; заяви про 
приєднання до апеляційної 
скарги на рішення суду; 
апеляційної скарги на 
судовий наказ, заяви про 

150 відсотків ставки, що 
підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви, іншої заяви і 
скарги 
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перегляд судового рішення у 
зв’язку з нововиявленими 
обставинами 

7) касаційної скарги на
рішення суду; заяви про 
приєднання до касаційної 
скарги на рішення суду 

200 відсотків ставки, що 
підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви, іншої заяви і 
скарги в розмірі оспорюваної 
суми 

9) апеляційної і касаційної
скарги на ухвалу суду; заяви 
про приєднання до 
апеляційної чи касаційної 
скарги на ухвалу суду: 

юридичною особою або 
фізичною особою – 
підприємцем 

1 розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб 

фізичною особою 0,2 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

2. За подання до
господарського суду: 

1) позовної заяви майнового 
характеру 

1,5 відсотка ціни позову, але не 
менше 1 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб і 
не більше 350 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб 

2) позовної заяви не 1 розмір прожиткового мінімуму 
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майнового характеру для працездатних осіб 

2-1) заяви про видачу 
судового наказу 0,1 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

2-2) заяви про скасування 
судового наказу 0,05 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

3) заяви про вжиття
запобіжних заходів та 
забезпечення позову; заяви 
про видачу виконавчого 
документа на підставі 
рішення іноземного суду; 
заяви про скасування 
рішення третейського суду; 
заяви про видачу 
виконавчого документа на 
примусове виконання 
рішення третейського суду; 
заяви про роз’яснення 
судового рішення 

0,5 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

4) апеляційної скарги на
рішення суду; апеляційних 
скарг у справі про 
банкрутство; заяви про 
перегляд судового рішення у 
зв’язку з нововиявленими 
обставинами 

150 відсотків ставки, що 
підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви, іншої заяви і 
скарги 

5) касаційної скарги на
рішення суду касаційних 
скарг у справі про 

200 відсотків ставки, що 
підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви, іншої заяви і 
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банкрутство скарги 

7) апеляційної і касаційної
 скарги на ухвалу суду; заяви 

про приєднання до 
апеляційної чи касаційної 
скарги на ухвалу суду

1 розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб 

8) заяви про затвердження
плану санації до порушення 
провадження у справі про 
банкрутство 

2 розміри прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб 

9) заяви про порушення
справи про банкрутство 

10 розмір в прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

10) заяви кредиторів, які
звертаються з грошовими 
вимогами до боржника після 
оголошення про порушення 
справи про банкрутство, а 
також після повідомлення 
про визнання боржника 
банкрутом; заяви про 
визнання правочинів 
(договорів) недійсними та 
спростування майнових дій 
боржника в межах 
провадження у справі про 
банкрутство заяви про 
розірвання мирової угоди, 
укладеної у справі про 
банкрутство, або визнання її 
недійсною 

2 розміри прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
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3. За подання до
адміністративного суду: 

1) адміністративного позову:

майнового характеру, який 
подано: 

суб’єктом владних 
повноважень, юридичною 
особою 

1,5 відсотка ціни позову, але не 
менше 1 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб і 
не більше 350 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб 

фізичною особою або 
фізичною особою – 
підприємцем  

1 відсоток ціни позову, але не 
менше 0,4 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
та не більше 5 розмірів 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб 

немайнового характеру, 
який подано: 

суб’єктом владних 
повноважень, юридичною 
особою або фізичною 
особою – підприємцем  

1 розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб 

фізичною особою 0,4 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
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2) апеляційної скарги на
рішення суду, заяви про 
приєднання до апеляційної 
скарги на рішення суду, 
заяви про перегляд 
судового рішення у зв’язку з 
нововиявленими 
обставинами 

150 відсотків ставки, що 
підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви, іншої заяви і 
скарги 

3) касаційної скарги на
рішення суду, заяви про 
приєднання до касаційної 
скарги на рішення суду 

200 відсотків ставки, що 
підлягала сплаті при поданні 
позовної заяви 

5) апеляційної і касаційної
скарги на ухвалу суду; заяви 
про приєднання до 
апеляційної чи касаційної 
скарги на ухвалу суду 

1 розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб 

6) заяви про забезпечення
доказів або позову, заяви 
про видачу виконавчого 
документа на підставі 
рішення іноземного суду, 
заяви про зміну чи 
встановлення способу, 
порядку і строку виконання 
судового рішення 

0,3 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

4. За видачу судами
документів: 

1) за повторну видачу копії 0,003 розміру прожиткового
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судового рішення мінімуму для працездатних осіб 
за кожний аркуш паперу 

4) за видачу в електронному 
вигляді копії технічного 
запису судового засідання

0,03 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

5) за виготовлення копії
судового рішення у разі, 
якщо особа, яка не бере (не 
брала) участі у справі, якщо 
судове рішення 
безпосередньо стосується її 
прав, свобод, інтересів чи 
обов’язків, звертається до 
апарату відповідного суду з 
письмовою заявою про 
виготовлення такої копії 
згідно із Законом 
України "Про доступ до 
судових рішень" 

0,003 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
за кожний аркуш копії 

6) за виготовлення копій
документів, долучених до 
справи 

0,003 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
за кожний аркуш копії 

5. У разі ухвалення судом
постанови про накладення 
адміністративного стягнення 

0,2 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 

Від сплати судового збору під час розгляду 
справи в усіх судових інстанціях звільняються: 
 позивачі - у справах про стягнення заробітної плати

та поновлення на роботі; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
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 позивачі - у справах про відшкодування шкоди,
заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я, а також смертю фізичної особи;

 позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату
додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки
(пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію
аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також
заявники у разі подання заяви щодо видачі судового
наказу про стягнення аліментів;

 позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з
виплатою компенсації, поверненням майна, або у
справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням
його вартості громадянам, реабілітованим
відповідно до Закону України "Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні";

 особи, які страждають на психічні розлади, та їх
представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з
розглядом питань стосовно захисту прав і законних
інтересів особи під час надання психіатричної
допомоги;

 позивачі - у справах про відшкодування
матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення
кримінального правопорушення;

 громадяни, які у випадках, передбачених
законодавством, звернулися із заявами до суду
щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

 інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів
(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і
прирівняні до них у встановленому порядку особи;

 інваліди I та II груп, законні представники дітей-
інвалідів і недієздатних інвалідів;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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 позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;

 виборці - у справах про уточнення списку виборців;
 військовослужбовці, військовозобов’язані та

резервісти, які призвані на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори, - у справах,
пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а
також під час виконання службових обов’язків;

 учасники бойових дій, Герої України - у справах,
пов’язаних з порушенням їхніх прав;

 позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею
12 Закону України "Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту";

 фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької
діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими
вимогами до боржника щодо виплати заборгованості
із заробітної плати, зобов’язань внаслідок
заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян,
виплати авторської винагороди та аліментів, - після
оголошення про порушення справи про банкрутство,
а також після повідомлення про визнання боржника
банкрутом;

 органи місцевого самоврядування - за подання
заяви про визнання спадщини відумерлою;

 позивачі - за подання позовів щодо спорів,
пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій
відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту";

 засуджені до покарання у виді довічного
позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3671-17/paran199#n199
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3671-17/paran199#n199
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
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та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 
а також особи, взяті під варту, - у справах, 
пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під 
час виконання вироку відповідно до статті 537 
Кримінального процесуального кодексу України, у 
разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, 
достатніх для сплати судового збору. 
 
Судовий збір перераховується у безготівковій або 
готівковій формі. 
За подання позовної заяви, що має одночасно 
майновий і немайновий характер, судовий збір 
сплачується за ставками, встановленими для 
позовних заяв майнового та немайнового характеру. 
У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше 
вимог немайнового характеру, судовий збір 
сплачується за кожну вимогу немайнового 
характеру. 
За повторно подані позови, що раніше були 
залишені без розгляду, судовий збір сплачується на 
загальних підставах. 
 
Сплачена сума судового збору повертається за 
клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою 
суду в разі: 
1) зменшення розміру позовних вимог або внесення 
судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено 
законом; 
2) повернення заяви або скарги; 
3) відмови у відкритті провадження у справі в суді 
першої інстанції, апеляційного та касаційного 
провадження у справі; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran4115#n4115
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4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім 
випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без 
розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або 
залишенням позивачем судового засідання без 
поважних причин та неподання заяви про розгляд 
справи за його відсутності, або неподання 
позивачем витребуваних судом матеріалів, або за 
його заявою (клопотанням); 
5) закриття (припинення) провадження у справі (крім 
випадків, якщо провадження у справі закрито у 
зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова 
визнана судом), у тому числі в апеляційній та 
касаційній інстанціях. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ 
СПОРІВ 

 
В житті практично кожної людини виникають певні 

конфлікти та спори під час яких порушуються наші 
права. До прикладу це можуть бути конфлікти з 
роботодавцем на робочому місці – коли нам не надають 
чергову відпустку або хочуть звільнити через особисті 
мотиви. Або конфлікти з пенсійним фондом чи 
управлінням соціального захисту коли нам неправильно 
нарахували пенсію чи соціальну допомогу. Також до 
таких спорів можуть відноситися спори на ринку чи 
інших торгових точках де порушили наші права як 
споживача, чи спори ОСББ або обслуговуючими 
компаніями, які надають нам послуги неналежної якості 
чи взагалі не виконують свої обов’язки. Перелік 
конфліктів, які виникають у людей чи не кожного дня є 
дуже різноманітним та відрізняється своєю складністю. 

 
Більшість людей розглядає конфлікти як 

непримиренні, руйнуючі сутички, в яких одна сторона 
перемагає за рахунок іншої. І цілком закономірним є те, 
що відчувши несправедливість та порушення своїх прав, 
ми готові негайно звернутися до суду за їх захистом. 
Оскільки в нашій країні основним методом врегулювання 
спорів все ж таких залишається судовий процес.  

Однак, незважаючи на таку популярність захисту 
свого права в суді, цей вид захисту має ряд своїх 
недоліків. Найперше судовий спосіб вирішення спору 
пов’язаний передусім зі складною формальною 
процедурою, яка не відома всім пересічним громадянам; 
судовими витратами, які на даний час є досить високими 
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для громадян з середнім доходом, а також проблемою 
виконання судового рішення. Крім того досить часто при 
зверненні до суду ми не враховуємо того, що далеко не 
завжди вдається вирішити спір протягом короткого 
строку, - зазвичай вирішення справи може тягнутися не 
один місяць, а якщо рішення по справі буде 
оскаржуватися то потрібно бути готовим до того, що 
справа може затягнутися і на рік, на два, і навіть більше. 

 
А чи задумувалися Ви над тим чи можливо 

залагодити спір без суду? Так, це дійсно можна зробити. 
Саме тому існує низка позасудових способів 
врегулювання спорів, які є менш витратними та більш 
швидкими. Такі способи врегулювання спорів називають 
також альтернативними методами вирішення спорів. 
Альтернативне вирішення спорів включає процес і 
методи вирішення суперечок, що лежать поза 
державним судовим процесом. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 
2002 р. у справі № 15-рп (справа про досудове 
врегулювання спорів) зазначено, що право на судовий 
захист не позбавляє суб’єктів правовідносин можливості 
досудового врегулювання спорів. Це може бути 
передбачено цивільно-правовим договором, коли 
суб’єкти правовідносин добровільно обирають засіб 
захисту їхніх прав. Досудове врегулювання спору може 
мати місце і за волевиявленням кожного з учасників 
правовідносин і за відсутності в договорі застереження 
щодо такого врегулювання спору. Таким чином, обрання 
певного засобу правового захисту, зокрема й досудового 
врегулювання спору, є правом, а не обов’язком особи, 
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яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його 
використовує. 

 
Отже, у разі виникнення правового спору його 

можна вирішити, наприклад, шляхом переговорів, за 
допомогою посередника – медіатора, або звернувшись 
до третейського суду, якщо є домовленість про це з 
іншою стороною спору. Інколи у швидкому вирішенні 
спору можуть допомогти органи влади. Також, якщо спір 
виник з органом влади, то можна оскаржити його 
рішення, дії чи бездіяльність до посадової особи або 
органу вищого рівня. Трудові спори можуть вирішувати 
комісії з трудових спорів. 

 
Серед альтернативних способів вирішення 

спорів можна виділити такі: 
 

■ Медіація 
■ Переговори 
■ Третейські суди 
■ Оскарження до уповноважених органів влади 
■ Комісії із трудових спорів 

 
■ Що таке медіація і її особливості? 
Медіація - самостійне врегулювання спору 

сторонами за участю незалежного посередника 
(медіатора). 

І як свідчить європейська практика, практично 80% 
спорів, що перебувають у провадженні суду і 
передаються на медіацію, вирішуються без судового 
розгляду.  
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Медіація як інструмент вирішення конфлікту є 
гнучким засобом і може використовуватися в різних 
ситуаціях: сімейних, шкільних, виробничих, ділових 
тощо. 

Особливість медіації полягає в тому, що медіатор 
не приймає рішення у спорі, а спір врегульовують самі 
сторони. Медіатор допомагає їм у цьому – налагоджує 
спокійну комунікацію, роз′яснює можливості стосовно 
вирішення конфліктної ситуації, фіксує умови 
примирення, якщо його було досягнуто. Медіатор 
полегшує процес спілкування між сторонами, розуміння 
позицій і інтересів, і сприяє пошуку продуктивного 
рішення проблеми, надаючи можливість сторонам 
прийти до своєї власної і взаємної згоди. 

Мінімальною відповідальністю медіатора є 
забезпечення гарантії того, що учасники не вийдуть з 
процесу медіації в більш складній для себе ситуації в 
порівнянні з тим моментом, коли вони були залучені до 
цього процесу. 

Слід пам’ятати що медіація це добровільний 
процес, він заснований на прагненні сторін досягнути 
чесної і справедливої угоди. Ефективність процесу 
медіації залежить від готовності учасників вести 
переговори і додержуватися досягнутої угоди. 

 
У чому ж виражається добровільність у процесі 

медіації? Це означає, що: 
1. Участь сторін в процесі медіації є 

добровільною. Ніхто не може примусити сторони 
брати участь в медіації, якщо вони не хочуть цього по 
будь-якій причині. 
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2. Послуги медіатора приймаються обома 
сторонами також добровільно, тобто особа, що буде 
медіатором визначається за згодою сторін. 

3. Вийти з процесу на будь-якому етапі або 
продовжувати медіацію є особистою справою кожного 
учасника. Тобто кожна сторона не позбавлена права 
відмовитися від медіації на будь-якому етапі цього 
процесу та звернутися для вирішення спору до суду. 

4. Всі рішення приймаються тільки за 
взаємною згодою сторін, медіатор не має права 
нав’язувати сторонам певне рішення. 

5. Відповідальність за ухвалене рішення і 
його виконання лежить на самих сторонах. 

 
Результатом успішної медіації є примирення сторін 

та укладення договору, яким вирішується спір. Слід 
зазначити, що сторони мають рівні права у процесі 
медіації, і прийняте рішення повинно задовольняти 
обидві сторони. Хоча при цьому, можливо, варто піти на 
певний компроміс, адже краще поступитися меншим, 
щоб здобути більше, ніж у подальшому витрачати час та 
ресурси на вирішення справи в суді. 

 
Отже, загалом можна виділити такі переваги 

медіації: 
 

■ відносно проста, необтяжена формальностями 
процедура 
■ досить короткий термін вирішення питання 
■ результат медіації повністю залежить від 
волевиявлення сторін 
■ відсутність фінансових затрат або їх невеликий 
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розмір 
■ конфіденційність, тобто будь-яка інформація, яка 
стала відома під час проведення медіації, не може 
бути розголошена без згоди сторін 
■ у разі успішності відносин зазвичай перестають 
бути конфліктними, обидві сторони виходять із 
конфлікту переможцями 
■ у разі неуспішності залишаються можливості для 
застосування інших способів врегулювання спору, в 
тому числі й судового. 
 

 
■ Що таке переговори та їх особливості? 
У всьому світі мирні переговори розглядаються як 

основна форма людського спілкування з метою 
врегулювання конфліктів. І дійсно у разі виникнення 
правового спору переговори традиційно є першим 
кроком щодо його вирішення. 

Переговори - це процес, за допомогою якого 
сторони, залучені до проблеми, обговорюють її один з 
одним, намагаючись досягти взаємоприйнятної угоди.  

 
Основною метою переговорів є прийняття 

спільних рішень, які сторони вважають 
найкращими у кожній конкретній ситуації. Кожен 

учасник переговорів сам вирішує, погоджуватись 
чи ні на ту чи іншу пропозицію. 

 
Під час переговорів сторони самостійно або через 

представників обговорюють та обґрунтовують свої 
позиції, шукають шляхи вирішення даного питання та 
досягнення спільних домовленостей.  
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Проводити переговори можна усно або письмово 
(листування). Найпростіші суперечки можна владнати 
усно і самостійно. До прикладу, якщо особа в магазині 
придбала прострочений товар, і в неї є чек, як тільки 
вона виявила це, особа може негайно звернутися до 
продавця чи адміністратора магазину із проханням 
повернути гроші або замінити товар. Якщо усне 
звернення не дало бажаного результату, тоді можна 
підготувати і направити письмову скаргу, на яку 
зобов′язані будуть надати письмову відповідь.   

Переговори можна проводити і самим, однак 
рекомендується запрошувати адвокатів чи юристів в 
якості представників сторін, оскільки секрет успіху на 
переговорах щодо вирішення правових конфліктів 
багато в чому залежить, а саме: 

 
- Від знання правової ситуації та її правильної 

оцінки (насамперед сторонам необхідно оцінити свої 
потреби та інтереси правового характеру, зібравши 
правову інформацію по суті обговорюваної на 
переговорах проблеми, проаналізувати її, відібрати, 
структурувати в зручній для використання в ході 
переговорів формі); 

- Швидкої оцінки різноманітних, постійно мінливих 
юридичних чинників; 

- Знання нормативних правових актів, 
регулюючих обговорювану проблему (всі договірні 
формулювання до їх прийняття слід аналізувати і 
перевіряти на відповідність точному, єдиного 
розуміння законів). 

Підсумковим документом переговорного процесу, 
як правило, є договір, тобто явно виражене узгоджене 
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волевиявлення між двома і більше сторонами 
переговорів щодо їх взаємних прав та обов'язків. 
Важливо скласти даний договір таким чином, щоб у 
сторін були правові підстави у разі його невиконання 
звернутися до суду. 

 
Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що 

переговори на сьогоднішній день є найбільш простим і в 
більшості випадків достатньо ефективним способом 
досягнення угоди при вирішенні правових спорів і 
конфліктів. Знання особливостей ведення переговорів 
дозволить адвокатам, як представникам сторін узгодити 
свої позиції і знайти швидкий вихід зі сформованих 
конфліктних відносин. 

 
Також слід пам′ятати, що до переговорів можна 

вдаватися навіть під час перебування справи на 
розгляді в суді, адже й на цьому етапі сторони можуть 
досягнути примирення. 

 
■ Що таке третейські суди та особливості 

розгляду справ третейськими судами? 
 
Третейське судочинство є демократичним 

альтернативним способом захисту майнових і 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів 
фізичних та юридичних осіб та вирішення конфліктів, що 
виникають між суб'єктами правовідносин, яке 
ґрунтується на приватному волевиявленні осіб та 
здійснюється без втручання держави. 

Суть третейського судочинства полягає у тому, що 
сторони довіряють вирішення спору та ухвалення 
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рішення третій особі, а не уповноваженому державою 
органу. В цьому істотна відмінність третейського 
судочинства від інших форм захисту прав та інтересів — 
цивільного та господарського судочинства, які 
здійснюються виключно судами загальної юрисдикції. 

 
До третейського суду за угодою сторін може 

бути переданий будь-який спір, що виникає з 
цивільних та господарських правовідносин, крім 

випадків, передбачених законом 
 

Закон України «Про третейські суди» 
 
Третейські суди можуть розглядати будь-які 

справи, за винятком: 
- справ у спорах про визнання недійсними 

нормативно-правових актів; 
- справ у спорах, що виникають при укладенні, 

зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, 
пов’язаних із задоволенням державних потреб; 

- справ, пов’язаних з державною таємницею; 
- справ у спорах, що виникають із сімейних 

правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із 
шлюбних контрактів (договорів); 

- справ про відновлення платоспроможності 
боржника чи визнання його банкрутом; 

- справ, однією із сторін в яких є орган державної 
влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова 
чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення 
ним владних управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі на виконання делегованих 
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повноважень, державна установа чи організація, 
казенне підприємство; 

- справ у спорах щодо нерухомого майна, 
включаючи земельні ділянки; 

- справ про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення; 

- справ у спорах, що виникають з трудових 
відносин; 

- справ, що виникають з корпоративних відносин у 
спорах між господарським товариством та його 
учасником (засновником, акціонером), у тому числі 
учасником, який вибув, а також між учасниками 
(засновниками, акціонерами) господарських 
товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, 
управлінням та припиненням діяльності цих 
товариств; 

- інших справ, які відповідно до закону підлягають 
вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або 
Конституційним Судом України; 

- справ, коли хоча б одна із сторін спору є 
нерезидентом України; 

- справ, за результатами розгляду яких виконання 
рішення третейського суду потребуватиме вчинення 
відповідних дій органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими чи 
службовими особами та іншими суб’єктами під час 
здійснення ними владних управлінських функцій на 
основі законодавства, у тому числі на виконання 
делегованих повноважень; 

- справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у 
тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки). 
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Щоб передати справу на розгляд третейського 
суду, сторони мають укласти третейську угоду в 
письмовій формі. Сторони можуть укласти третейську 
угоду до виникнення спору у вигляді третейського 
застереження (як частини цивільного або 
господарського договору) чи окремої угоди або після 
його виникнення – у вигляді окремої угоди. 

Слід також пам′ятати, що передати спір на 
вирішення третейського суду можна навіть тоді, коли 
спір вже перебуває на розгляді в державному суді – суді 
загальної юрисдикції. Щоправда, звернутися за 
вирішенням конфлікту до третейського суду можна лише 
до ухвалення судом загальної юрисдикції рішення у 
справі. Якщо сторони повідомлять суд про наявність 
третейської угоди з іншою стороною, суд залишить 
позовну заяву без розгляду. Як наслідок це означає, що 
третейська угода може бути укладена тільки в тому 
випадку, якщо справа перебуває на розгляді в суді 
першої інстанції. 

Посилання у договорі, контракті на документ, який 
містить умову про третейський розгляд спору, є 
третейською угодою за умови, що договір укладений у 
письмовій формі і це посилання є таким, що робить 
третейську угоду частиною договору. 

Тому, якщо при укладенні певного договору 
(наприклад, кредитного договору, договору страхування 
тощо) протилежна сторона (банк, страхова компанія 
тощо) нав’язує пункт про вирішення можливого спору 
певним третейським судом, до якого особа не відчуває 
довіри, і не погоджується вилучити цей пункт або 
змінити за пропозицією особи третейський суд. У цьому 
разі краще утриматися від укладення такого договору. 
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Такий пункт у подальшому може стати перешкодою для 
розгляду можливого спору в державному суді. 

 
В Україні можуть утворюватися та діяти постійно 

діючі третейські суди та третейські суди для вирішення 
конкретного спору. 

Суди для вирішення конкретного спору значно 
відрізняються від постійно діючих третейських судів 
саме тим, що вони не мають правил третейського 
розгляду. Заповнювати цю прогалину доводиться 
сторонам спору, які або самостійно встановлюють таку 
процедуру, або приєднуються до регламентів постійно 
діючих третейських судів. 

 
Третейських суддів або суддю сторони обирають 

разом із іншою стороною з осіб, яким вони довіряють та 
які прямо чи опосередковано не заінтересовані в 
результаті вирішення спору, а також мають визнані 
сторонами знання, досвід, ділові та моральні риси, 
необхідні для вирішення спору. Якщо особа домовилася 
з опонентом про передачу спору на вирішення постійно 
діючому третейському суду, сторони матимуть 
можливість обирати суддів із відповідного списку 
третейських суддів. 

Третейський суд може розглядати справи в складі 
одного третейського судді або в будь-якій непарній 
кількості третейських суддів. Для вирішення конкретного 
спору сторони на свій розсуд можуть домовитися про 
кількісний і персональний склад третейського суду. 
Якщо сторони не погодили кількісний склад суду, то 
третейський розгляд здійснюється у складі трьох суддів. 
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Якщо сторони погодилися передати спір на розгляд 
третейського суду, потрібно оформити та подати 
позовну заяву. Перед направленням позову до 
третейського суду його копію потрібно надіслати поштою 
відповідачу. При поданні позовної заяви до третейського 
суду потрібно додати документи, що підтверджують 
наявність третейської угоди, обґрунтованість позовних 
вимог, докази направлення копії позову відповідачеві 
(наприклад, квитанція з пошти тощо) та документ, який 
засвідчує повноваження представника (за його 
наявності). 

Рішення третейського суду приймається після 
дослідження усіх обставин справи третейським суддею, 
що одноособово розглядав справу, або більшістю 
голосів третейських суддів, які входять до складу 
третейського суду. Рішення оголошується у засіданні 
третейського суду. Кожній стороні направляється по 
одному примірнику рішення. 

 
Рішення третейського суду є остаточним і 

оскарженню не підлягає, крім таких випадків: 
■ справа, по якій прийнято рішення третейського 

суду, не підвідомча третейському суду відповідно до 
закону; 

■ рішення третейського суду прийнято у спорі, 
не передбаченому третейською угодою, або цим 
рішенням вирішені питання, які виходять за межі 
третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду 
вирішені питання, які виходять за межі третейської 
угоди, то скасовано може бути лише ту частину 
рішення, що стосується питань, які виходять за межі 
третейської угоди; 
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■ третейську угоду визнано недійсною 
компетентним судом; 

■ склад третейського суду, яким прийнято 
рішення, не відповідав законодавчим вимогам; 

■ третейський суд вирішив питання про права і 
обов’язки осіб, які не брали участь у справі. 

 
Заяву про скасування рішення третейського суду 

може бути подано до компетентного суду протягом 
трьох місяців з дня прийняття рішення третейським 
судом. 

Рішення третейського суду, яке не виконано 
добровільно, підлягає примусовому виконанню в 
порядку, встановленому Законом України "Про 
виконавче провадження". 

 
Отже, третейське судочинство порівняно із 

захистом прав у державних судах має певні переваги: 
 

■ оперативність та простота вирішення спорів 
порівняно з судочинством у судах загальної юрисдикції, 
оскільки третейські суди під час вирішення спорів не 
повинні дотримуватись норм процесуального 
законодавства України; 
■ демократичність переносу розгляду спорів - 
можливість самостійного вибору сторонами 
компетентних арбітрів для вирішення спору з 
урахуванням його специфіки, це можуть бути галузеві 
фахівці, не обов′язково юристи; 
■ у сторін є можливість вільно призначати чи обирати 
третейський суд та третейських суддів; 
■ конфіденційність третейського судочинства, що 
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сприяє збереженню комерційної таємниці та 
підвищенню довіри до третейського суду; 
■ можливість застосування державного примусу при 
виконанні рішення третейського суду у випадку 
відмови сторони від його добровільного виконання. 

 
■ Захист своїх прав шляхом звернення до 

уповноважених органів влади. 
Особливе місце в системі засобів захисту прав, 

свобод та законних інтересів громадян посідає 
реалізація їх права на звернення. 

  
Громадяни України мають право звертатися 

до органів державної влади і місцевого 
самоврядування та встановлено обов'язок органів 

влади та посадових осіб розглядати звернення й 
надавати обґрунтовані відповіді 

Стаття 40 Конституції України 
 
Отже, право на звернення є важливим 

конституційно-правовим засобом захисту та однією з 
організаційно-правових гарантій дотримання прав і 
свобод громадян. Це право включає дві складові. 

  
По-перше, звернення громадян є однією з форм 

участі населення в державному управлінні, у вирішенні 
державних і суспільних справ, можливістю активного 
впливу громадянина на діяльність органів державної 
влади та місцевого самоврядування. 

 
По-друге, це спосіб відновлення порушеного права 

громадянина через подання до органів державної влади 
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скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні це механізм 
виконання соціальних обов'язків публічної влади. 

 
Якщо спір виник у відносинах з органом влади, його 

посадовою або службовою особою, тобто особа вважає, 
що вони своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю 
порушили її права, – спочатку можна вдатися до 
переговорів, а інколи, коли орган до цього готовий, – до 
медіації. Якщо законом встановлений короткий строк 
для оскарження певних рішень, то краще за наявності 
підстав оскаржити їх рішення, дії чи бездіяльність до 
посадової особи або органу вищого рівня. Наприклад, 
якщо начальник управління житлового господарства 
виконавчого комітету міської ради своїм рішенням 
відмовив особі в зарахуванні на квартирний облік, і вона 
з цим рішенням не погоджується, то можна оскаржити 
його до міського голови, якому підпорядковані всі 
виконавчі органи міської ради. 

Скарга має бути обґрунтованою та, як правило, 
викладається в письмовій формі. До скарги бажано 
додати копію оскарженого рішення, інші необхідні 
докази, якими особа обґрунтовує протиправність рішень, 
дій або бездіяльності владного суб’єкта. 

 
Законом також встановлено умови, за яких 

звернення не підлягають розгляду і вирішенню.  
 
Звернення не підлягає розгляду: 
 

■ коли воно не підписане автором; 
■ у разі відсутності даних про місце проживання; 
■ а також при анонімності звернення.  
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Також не розглядаються повторні звернення одним 
і тим же органом від одного і того ж громадянина з 
одного і того ж питання, якщо перше вирішене по суті, а 
також скарги, терміни для подання яких закінчилися, та 
звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 

Не можуть бути предметом оскарження в 
адміністративному порядку рішення загальних зборів 
членів колективних сільськогосподарських підприємств, 
акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на 
основі колективної власності, а також рішення вищих 
державних органів. Скарги на такі рішення є предметом 
розгляду виключно суду. 

На рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої 
влади, органу місцевого самоврядування, їхніх 
посадових чи службових осіб також можна подати скаргу 
до прокуратури, на яку покладено здійснення нагляду за 
дотриманням прав і свобод людини та громадянина в 
діяльності цих органів. Прокуратура може посприяти 
вирішенню спору з органом влади, якщо виявить 
порушення законодавства і прав особи. Відповідне 
звернення прокурора у формі подання чи протесту до 
органу або посадовця змусить їх повторно розглянути 
відповідне питання та, цілком ймовірно, вирішити його 
відповідно до закону. 

Якщо ці механізми не привели до бажаного 
результату, слід добре зважити аргументацію наданих 
відмов. Можливо, орган влади в цій ситуації має рацію і 
нічого не може вчинити, щоб задовольнити вимогу, 
оскільки він зв’язаний рамками закону. Слід звертатися 
до суду лише тоді, коли особа переконана у своїй 
правоті. Але бажано перед цим проконсультуватися в 
юриста. 
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Також кожен має право звернутися за захистом 
своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, а після використання всіх національних 
засобів правового захисту - за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна. Зокрема також і до 
Європейського суду з прав людини. 

 
Окремо слід розглянути порядок подання 

звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини (далі - Уповноважений).  

Уповноважений приймає та розглядає звернення 
народних депутатів України, громадян України, 
незалежно від місця їх перебування, іноземців, осіб без 
громадянства, які перебувають на території України, або 
осіб, які діють в їхніх інтересах, щодо відносин, які 
виникають між заявником та органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та їх посадовими і 
службовими особами. 

 
Уповноваженим з прав людини не розглядаються 

звернення: 
■ подані пізніше ніж через рік після виявлення 

порушення прав і свобод людини та громадянина (за 
наявності виняткових обставин цей строк може бути 
подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох 
років); 

■ які розглядаються судами (Уповноважений 
зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована 
особа подала позов, заяву або скаргу до суду. Однак, 
Уповноважений може розглядати скарги на дії або 
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бездіяльність суддів, які порушують процедуру 
розгляду справи); 

■ порядок розгляду яких встановлений 
кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, 
трудовим законодавством і законодавством про 
захист економічної конкуренції, а також законами 
України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про 
доступ до судових рішень», Кодексом 
адміністративного судочинства України; 

■ без зазначення місця проживання, не підписані 
автором (авторами), а також такі, з яких неможливо 
встановити авторство (таке звернення, визнається 
анонімним); 

■ якщо вирішення питань, порушених у зверненні, 
не відноситься до компетенції Уповноваженого; 

■ якщо розгляд звернення входить до компетенції 
іншого органу або особи (наприклад, звернення про 
роз’яснення рішення суду, порушення кримінальної 
справи); 

■ якщо оскаржуються дії або бездіяльність 
приватноправової особи, яка не виконує публічних 
функцій. 

 
Слід також пам’ятати, що Уповноважений не 

розглядає звернень та не надає консультації: 
■ щодо спору між приватними особами, окрім 

випадків, коли особа є жертвою дискримінації; 
■ у справах, в яких між тими ж сторонами з того ж 

предмету вже вступило в силу рішення суду; 
■ якщо особа не скористалась можливістю захисту 

своїх прав доступними та ефективними засобами 
захисту (наприклад, якщо особа має право оскаржити 
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рішення до вищестоящого органу чи до суду вищої 
інстанції або має можливість надати свої заперечення 
чи зауваження). 

 
Звернення подаються Уповноваженому в письмовій 

формі протягом року після виявлення порушення прав і 
свобод людини і громадянина. За наявності виняткових 
обставин цей строк може бути подовжений 
Уповноваженим, але не більше ніж до двох років. 

 
■ Що таке комісії по трудових спорах і які 

категорії справ вони розглядають? 
 
Комісії по трудових спорах, розглядають трудовий 

спір, якщо працівнику самостійно або з участю 
профспілкової організації, що представляє його 
інтереси, не вдалося його вирішити шляхом 
безпосередніх переговорів із роботодавцем або 
уповноваженим ним органом. 

Комісія по трудових спорах обирається загальними 
зборами трудового колективу підприємства, установи чи 
організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік і 
з таким розрахунком, щоб не менше половини її складу 
становили працівники. 

Керуючись статтями 55 і 124 Конституції України, 
працівник має право вибору: звертатися із заявою про 
розгляд трудового спору в комісію з трудових спорів чи 
безпосередньо до суду. 

 
Комісії з трудових спорів можуть розглядають 

спори з таких питань: 



88 

 

■ застосування встановлених норм виробітку і 
відрядних розцінок, а також умов праці, що 
забезпечують виконання норм виробітку; 
■ переведення на іншу роботу і оплата праці при 
переведенні; 
■ оплата праці при невиконанні норм виробітку, 
простоях і браку; 
■ оплата надурочних робіт і робіт у нічний час; 
■ компенсація за роботу у вихідні, святкові і неробочі 
дні; 
■ оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації, 
при багатоверстатному обслуговуванні, при 
суміщенні професій (спеціальностей); 
■ виплата компенсацій при відрядженнях, переведенні 
чи направленні на роботу в іншу місцевість; 
■ виплата вихідної допомоги; 
■ повернення грошових сум, утриманих із заробітної 
плати на відшкодування шкоди, заподіяної 
підприємству, установі, організації; 
■ про право на отримання і розмір належної працівнику 
премії, передбаченої системою оплати праці; 
■ надання щорічної відпустки встановленої 
тривалості і виплата грошової компенсації за частину 
щорічної відпустки чи за невикористану відпустку при 
звільненні; 
■ виплата винагороди за вислугу років; 
■ накладення дисциплінарних стягнень; 
■ видача та використання спецодягу, спецвзуття, 
засобів індивідуального захисту; 
■ видача молока чи інших рівноцінних харчових 
продуктів, лікувально-профілактичного харчування. 
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Комісії з трудових спорів не вправі вирішувати спори з 
таких питань: 
 
■ встановлення норм виробітку (норм часу), норм 
обслуговування (нормативів чисельності працівників), 
посадових окладів і тарифних ставок, зміни штату; 
■ обчислення, призначення і виплата допомоги по 
державному соціальному страхуванню та обчислення 
трудового стажу для призначення допомоги; 
■ обчислення трудового стажу для надання пільг і 
переваг, коли законодавством встановлено інший 
порядок розгляду цих спорів (обчислення стажу для 
виплати винагороди за вислугу років, визначення 
розмірів ставок заробітної плати, посадових окладів 
тощо); поновлення на роботі працівників незалежно від 
підстав для припинення трудового договору; 
задоволення побутових потреб працівників тощо. 
 

Комісії з трудових спорів не компетентні розглядати 
спори з питань встановлення посадових окладів і 
визначення тарифних ставок. Проте, якщо власник або 
уповноважений ним орган встановив працівникові оклад 
нижче мінімального розміру, передбаченого схемою 
посадових окладів, то спір про стягнення невиплаченої 
суми заробітку комісія з трудових спорів вправі 
розглянути. 

 
Щоб передати спір на вирішення комісії із трудових 

спорів потрібно звернутися до неї з відповідною заявою. 
Щодо спорів, пов’язаних із невиплатою належної 
працівнику заробітної плати, він може звернутися до 
комісії в будь-який момент, а для вирішення всіх інших 
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трудових спорів – протягом трьох місяців із дня, коли 
особа дізналася або мала дізнатися про порушення 
своїх прав. Якщо з якихось поважних причин (наприклад, 
через хворобу) особа пропустила встановлений 
тримісячний строк для звернення, вона може просити 
комісію із трудових спорів поновити його. 

Комісія зі трудових спорів має розглянути трудовий 
спір протягом десяти днів із дня подання працівником 
заяви, попередньо повідомивши його про день та час 
розгляду. Тобто трудовий спір розглядається лише у 
присутності працівника, якщо тільки він не подасть 
письмову заяву про його розгляд за власної відсутності. 
Звичайно, можуть виникнути поважні обставини, за яких 
працівник не зможе бути присутнім під час розгляду 
спору, тому він може просити комісію відкласти розгляд. 
При розгляді спору працівник може виступати особисто 
або просити, щоб його інтереси представляла інша 
особа, зокрема представник профспілкового органу, 
адвокат тощо. Крім того, якщо працівник вважає, що при 
розгляді спору якийсь член комісії є упередженим, він 
може заявити йому мотивований відвід. Питання про 
відвід вирішується більшістю голосів членів комісії. 

 
У разі незгоди з рішенням комісії з трудових спорів 

працівник чи власник або уповноважений ним орган 
можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний 
строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання 
комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є 
підставою для відмови у прийнятті заяви. Визнавши 
причини пропуску поважними, суд може поновити цей 
строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений 
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строк не буде поновлено, заява не розглядається і 
рішення комісії з трудових спорів залишається в силі. 

Таким чином, звернення із заявою до комісії із 
трудових спорів та вирішення нею спору може бути 
ефективним позасудовим способом вирішення 
трудового спору органом, що створений трудовим 
колективом на підприємстві, в установі, організації. 
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ДОСТУП ДО БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ  

 
◊ Адвокат, юрист, інший фахівець в галузі 

права. 
 
У житті кожного з нас бувають різні ситуації, 

випадки і події, в яких потрібна своєчасна кваліфікована 
юридична допомога. І тут найголовніше – не помилитися 
і правильно вибрати адвоката, юриста чи іншого фахівця 
в галузі права. Пошуки захисника річ досить таки 
складна і відповідальна. Він зазвичай стає потрібен, як 
правило, раптово і терміново. 

На жаль, не усі є професіоналами у своїй справі, 
тому до пошуку потрібно поставитись з усією 
відповідальністю. 

Тут не можна зробити якихось чітких вказівок, з 
гарантією того, що, дотримуючись їх, вибір захисника 
буде проведений так, що він зможе виграти будь-яку 
справу. Але можна просто привести ряд рекомендацій, 
яких варто прислухатися, якщо вже трапилася 
необхідність скористатися послугами адвоката. 

 
Якщо говорити в загальному, то юристом можна 

назвати кожну людину, що має юридичну освіту. 
Діяльність юриста ліцензії не вимагає. 

 
Адвокат – це більш серйозне обличчя. Згідно 

із законодавством, адвокатом може вважатися 
тільки юрист, який офіційно отримав статус 
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адвоката - тобто склав кваліфікаційні іспити і 
прийняв присягу. 

 
Кожен адвокат значиться у відповідному реєстрі. Ці 

реєстри найкраще пошукати в Інтернеті - вони 
знаходяться у відкритому доступі. Якщо інформації про 
обраного вами захисника ні в одному реєстрі немає - 
краще вибрати іншого. 

 
Як же вибрати саме того, який зробить все 

можливе, щоб довести правоту та захистити свого 
клієнта?  
 особливу увагу потрібно звернути на тих 

захисників, які мають вузьку спеціалізацію 
Хороший адвокат спеціалізується в певній галузі 

права, оскільки законодавча база постійно змінюється і 
неможливо бути фахівцем в усьому без винятку. 
 зверніть увагу, як ретельно адвокат буде 

вникати в суть Вашої справи  
Чи буде він ставити уточнюючі питання, чи 

вислухає Вас до кінця, чи буде він записувати важливі 
моменти. Завжди користуйтеся допомогою адвоката, 
який ставиться сумлінно до своєї роботи. 
 хороший адвокат, насамперед дбає про свою 

репутацію, підтримує її і накопичує 
 поцікавтеся освітою 

Звичайно ж, освіта, отримана в престижному 
навчальному закладі, сама по собі є великим плюсом, 
але не забувайте, що серед випускників будь-якого вузу 
завжди є люди, які вчилися добре і вчилися погано. 
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 попросіть захисника навести приклади 
декількох схожих справ, які він виграв 
 задайте захиснику питання щодо гарантії 
успішного результату справи. Уникайте тих, хто 
обіцяє стовідсотковий результат 

Звичайно, в адвокатській практиці зустрічаються 
справи, коли відразу зрозуміло, що справа виграшне, 
але завжди є можливість не запланованого ходу подій. 
 хороший захисник не береться за справу, в 

якому немає ніяких перспектив 
 добре якщо адвокат Вам приємний, адже Ви 

будете з ним працювати тривалий час 
 існує думка, що хороший фахівець все знає, це 
вірно скрізь крім юриспруденції 

Хороший юрист - адвокат не соромиться заглядати 
в кодекси, стежити за нововведеннями і поправками 
адже адвокат повинен порівняти Вашу проблему з 
законом. Будь-яка проблема, з якою прийшла людина 
індивідуальна і кожне сказане Вами слово повинно бути 
звірено з законом. У цьому разі можна розраховувати на 
кваліфіковану пораду. 
 хороший захисник не стане говорити про свої 

справи, особливо в подробицях адже є поняття 
адвокатської таємниці 

 хороший захисник зазвичай надає початкову 
консультацію по телефону безкоштовно 

У розмові Ви можете задати питання, що цікавлять 
Вас, і скласти своє перше враження про нього. 
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◊ Центри безоплатної правової допомоги. 
 
Згідно з частиною першою статті 59 Конституції 

України кожен має право на правову допомогу. У 
випадках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно. 

Згідно статті 15 Цивільного процесуального кодексу 
України учасники справи мають право користуватися 
правовою допомогою. Представництво у суді як вид 
правової допомоги здійснюється виключно адвокатом 
(професійна правова допомога), крім випадків, 
встановлених законом. 

Питання надання безоплатної правової допомоги 
на сьогодні врегульовано Законом України «Про 
безоплатну правову допомогу». 

 
Безоплатна правова допомога – правова 

допомога, що гарантується державою та 
повністю або частково надається за 
рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів та інших джерел. 

 
Безоплатна вторинна правова допомога – 

вид державної гарантії, що полягає у 
створенні рівних можливостей для доступу 

осіб до правосуддя 

 
Законом передбачено надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363
http://bit.ly/WRUAdc
http://bit.ly/WRUAdc
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Безоплатна 
первинна правова 
допомога 

Безоплатна 
вторинна 
правова 
допомога  

Види послуг 

1. забезпечення доступу до 
правової інформації; 

2. надання консультацій і 
роз'яснень з правових 
питань; 

3. складення заяв, скарг та 
інших документів 
правового характеру 
(крім документів 
процесуального 
характеру); 

4. надання допомоги в 
забезпеченні доступу 
особи до вторинної 
правової допомоги та 
медіації 

1. захист; 
2. здійснення 

представництва 
інтересів осіб, що 
мають право на 
безоплатну вторинну 
правову допомогу, в 
судах, інших 
державних органах, 
органах місцевого 
самоврядування, 
перед іншими 
особами; 

3. складення 
документів 
процесуального 
характеру. 

 
Хто може надавати безоплатну правову 

допомогу в Україні 

1. органи виконавчої 
влади; 

2. органи місцевого 
самоврядування; 

3. фізичні та юридичні 

1. центри з надання 
безоплатної 
вторинної правової 
допомоги; 

2. адвокати, включені 
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особи приватного 
права; 

4. спеціалізовані 
установи 

до Реєстру адвокатів, 
які надають 
безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

 
Право на безоплатну первинну правову допомогу 

згідно з Конституцією України та цим Законом мають 
усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. 

Що стосується безоплатної вторинної правової 
допомоги, то її, на відміну від первинної, мають право 
отримувати лише окремі категорії осіб: 

1) особи, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, 
розрахованого та затвердженого відповідно до закону 
для осіб, які належать до основних соціальних і 
демографічних груп населення, а також інваліди, які 
отримують пенсію або допомогу, що призначається 
замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на всі 
види правових послуг, передбачених частиною другою 
статті 13 цього Закону; 

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування, діти, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, діти, 
які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного 
конфлікту, - на всі види правових послуг, передбачені 
частиною другою статті 13 цього Закону; 

2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі види 
правових послуг, передбачених частиною другою 
статті 13 цього Закону; 

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n83
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про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених 
осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 
частини другої статті 13 цього Закону, з питань, 
пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, до моменту 
отримання довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи; 

3) особи, до яких застосовано адміністративне 
затримання, - на правові послуги, передбачені 
пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

4) особи, до яких застосовано адміністративний 
арешт, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 
3 частини другої статті 13 цього Закону; 

5) особи, які відповідно до положень кримінального 
процесуального законодавства вважаються 
затриманими, - на правові послуги, передбачені 
пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, - на правові послуги, 
передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 
цього Закону; 

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно 
яких відповідно до положень Кримінального 
процесуального кодексу України захисник залучається 
слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 
здійснення захисту за призначенням або проведення 
окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до 
покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі, - на всі види правових послуг, 
передбачені частиною другою статті 13 цього 
Закону; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n83
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n84
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n83
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n84
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n81
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n84
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n81
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n84
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n80
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8) особи, на яких поширюється дія Закону України 
"Про біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту", - на всі види правових 
послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього 
Закону, з моменту подання особою заяви про визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення 
за заявою, а також іноземці та особи без 
громадянства, затримані з метою ідентифікації та 
забезпечення примусового видворення, з моменту 
затримання; 

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особи, які мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв 
нацистських переслідувань, - на всі види правових 
послуг, передбачених частиною другою статті 13 
цього Закону; 

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією 
України і звернулися для отримання статусу особи, на 
яку поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - на 
правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини 
другої статті 13 цього Закону, - до моменту 
прийняття рішення про надання такого статусу. 

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи, - на правові 
послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої 
статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n83
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n84
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суді; 
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про 

надання психіатричної допомоги в примусовому 
порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 
3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом 
розгляду справи в суді; 

12) особи, реабілітовані відповідно до 
законодавства України, - на правові послуги, 
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 
цього Закону, стосовно питань, пов'язаних з 
реабілітацією; 

13) особи, які постраждали від домашнього 
насильства або насильства за ознакою статі, - на всі 
види правових послуг, передбачені частиною другою 
статті 13 цього Закону. 

 
◊ Громадські організації. 
 

Громадські організації - об'єднання 
громадян, яке створюється для спільної 

реалізації спільних інтересів.  

 
В таких приймальнях юридичні консультації 

надаються під час особистого прийому, телефоном або 
через Інтернет. На багатьох веб-сайтах правозахисних 
організацій можна отримати необхідну інформацію про 
права людини, пораду правозахисника, подати 
електронну заяву до громадської приймальні, 
ознайомитися із документами міжнародних організацій, 
які стосуються захисту прав людини, деякими судовими 
рішеннями, а також рішеннями Європейського суду з 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n83
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n84
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n83
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n84
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page#n80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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прав людини, отримати контактну інформацію та 
відомості про роботу громадських приймалень. 

 
◊ Юридичні клініки. 
 

Юридична клініка — це структурний 
підрозділ юридичного факультету, за 

допомогою якого студенти набувають 
практичної підготовки шляхом надання 

безкоштовної юридичної допомоги та 
здійснення правової просвіти населення. 

 
Якість цих послуг забезпечується завдяки допомозі 

та контролю з боку викладачів, а також відповідності 
стандартам національних асоціацій юридичних клінік. 

Звернувшись до юридичної клініки, особа може 
безкоштовно одержати не лише правову консультацію з 
питання, яке її цікавить, але й допомогу щодо підготовки 
необхідних документів для звернення до органу влади 
чи суду, допомогу щодо представництва в суді. Треба 
брати до уваги, що правову допомогу надаватимуть 
студенти, які мають гарні знання, для того, щоб 
навчитися застосовувати ці знання на практиці. Тобто не 
потрібно розраховувати на те, що в юридичній клініці 
надаватимуть допомогу фахівці із великим практичним 
досвідом. 
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ДОДАТКИ 
 

АДРЕСИ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Регіональний центр з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги у 
Львівській області 
 

Адреса:79008, м. Львів, вул. 
Валова, 31 
Єдиний телефонний номер 
системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103  
E-mail: office.lviv@legalaid.lviv.ua  
Веб-сайт: 
http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/ 
Директор:Микитин Ігор 
Йосифович 

Перший львівський 
місцевий центр з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги 

м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 
71, офіс 505 

Другий львівський 
місцевий центр з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги  

м. Львів, вул. Винниченка, 30 

Буський місцевий 
центр з надання 
безоплатної 
вторинної правової 
допомоги 

м. Буськ, вул. Петрушевича, 8 

 

Самбірський 
місцевий центр з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги 

м. Самбір, вул. Мазепи, 13 

 

mailto:office.lviv@legalaid.lviv.ua
http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/
http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/pro-comandy/dyrektor
http://lviv.legalaid.gov.ua/ua/pro-comandy/dyrektor
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Стрийський місцевий 
центр з надання 
безоплатної 
вторинної правової 
допомоги 

м. Стрий, вул. Ольги Бачинської, 
1 а 

 

Червоноградський 
місцевий центр з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги  

м. Червоноград, проспект 
Шевченка, 21 

 

Бродівське бюро 
правової допомоги 

м. Броди, вул. Щурата, 8 

Золочівське бюро 
правової допомоги 

м. Золочів, вул. Валова, 4 

Кам’янко-Бузьке 
бюро правової 
допомоги 

м.Кам'янка-Бузька, вул. 
Я.Мудрого, 17б 

Радехівське бюро 
правової допомоги 

м. Радехів, просп. Відродження, 7 

Новояворівське бюро 
правової допомоги 

м. Новояворівськ, вул. Січових 
Стрільців, 5 
 

Перемишлянське 
бюро правової 
допомоги 

м. Перемишляни, вул. 
Привокзальна, 3а 

Пустомитівське бюро 
правової допомоги 

м. Пустомити, вул. Грушевського, 
35 
 

Яворівське бюро 
правової допомоги 

м. Яворів, вул. Львівська, 2, 1-й 
пов. 

Жовківське бюро 
правової допомоги 

м. Жовква, пл. Вічева, 4 

Городоцьке бюро 
правової допомоги 

м. Городок, вул. Львівська, 1а 
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Рава-Руське бюро 
правової допомоги 

м. Рава-Руська, вул. Ярослава 
Мудрого, 8 

Мостиське бюро 
правової допомоги 

м. Мостиська, вул. Галицька, 7 

Рудківське бюро 
правової допомоги 

м. Рудки, площа Відродження, 1 

Старосамбірське 
бюро правової 
допомоги 

м. Старий Самбір, вул. Лева 
Галицького, 114 

Турківське бюро 
правової допомоги 

м. Турка, майдан Шевченка, 26б 

Бориславське бюро 
правової допомоги 

м. Борислав, вул. Адама 
Міцкевича, 64 
 

Миколаївське бюро 
правової допомоги 

м. Миколаїв, вул. Чайковського, 
18 
 

Новороздільське 
бюро правової 
допомоги 

м. Новий Розділ, вул. Довженка, 
10 
 

Сколівське бюро 
правової допомоги 

м. Сколе, вул. Майдан 
Незалежності, 9, 1-й поверх 

Трускавецьке бюро 
правової допомоги 

м. Трускавець, вул. 
Данилишиних, 62 

Дрогобицьке бюро 
правової допомоги 

м. Дрогобич, вул. Л.Українки, 70 

Жидачівське бюро 
правової допомоги 

м. Жидачів, вул.М. Шашкевича,28 

Соснівське бюро 
правової допомоги  

м. Соснівка, вул. Галицька 3а 

Сокальське бюро 
правової допомоги 

м. Сокаль, вул. Міцкевича, 5 
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АДРЕСИ ТА КОНТАКТИ СУДІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
 

РАЙОННІ СУДИ 
 

Назва Адреса Контакти 
Бродівський 
районний суд 
Львівської 
області 

80600, м. Броди,  
майдан Свободи, 
10 

Веб-сайт: 
https://bd.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@bd.lv.court.gov.u
a 
Тел.факс (03266) 4-20-
02 

Буський 
районний суд 
Львівської 
області 

80500, м. Буськ,  
вул. Паркова, 14 

Веб-сайт: 
https://bs.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@bs.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03264) 2-16-95 

Городоцький 
районний суд 
Львівської 
області 

81500, м. 
Городок, майдан 
Гайдамаків,30 
 

Веб-сайт: 
https://gr.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@gr.lv.court.gov.ua 
Тел: (03231) 3-05-30 

Жидачівський 
районний суд 
Львівської 
області 

81700, м. 
Жидачів,  
вул. Я. Мудрого, 
20 

Веб-сайт: 
https://gd.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@gd.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03239) 3-14-61 

Жовківський 
районний суд 
Львівської 
області 

80300, м. Жовква,  
вул. Гагаріна, 3а 

Веб-сайт: 
https://gv.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@gv.lv.court.gov.u
a 

https://bd.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@bd.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@bd.lv.court.gov.ua
https://bs.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@bs.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@bs.lv.court.gov.ua
https://gr.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@gr.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@gd.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@gd.lv.court.gov.ua
https://gv.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@gv.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@gv.lv.court.gov.ua
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Керівник апарату суду: 
0(3252) 62-162 
Канцелярія:0(3252) 21-
563 

Золочівський 
районний суд 
Львівської 
області 

80700, м. Золочів, 
вул. Сковороди, 5 
 

Веб-сайт: 
https://zol.lv.court.gov.ua 
E-
mail:inbox@zol.lv.court.
gov.ua 
Тел: (03265) 4-24-09 

Кам'янка-
Бузький 
районний суд 
Львівської 
області 

80400, м. 
Кам'янка-Бузька,  
вул. 
Незалежності, 29 

Веб-сайт: 
https://kb.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@kb.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03254) 5-13-41 

Миколаївський 
районний суд 
Львівської 
області 

81600, м. 
Миколаїв, вул. 
Мазепи, 29 

Веб-сайт: 
https://mk.lv.court.gov.u
a 
E-
mail:inbox@mk.lv.court.
gov.ua 
Тел: (03241) 51-49-9 

Мостиський 
районний суд 
Львівської 
області 

81300, м. 
Мостиська, вул. 
Грушевського, 1/9 

Веб-сайт: 
https://ms.lv.court.gov.u
a 
E-mail: 
inbox@ms.lv.court.gov.
ua 
Тел: (03234) 4-12-37 

Перемишлянс
ький районний 
суд Львівської 
області 

81200, 
м.Перемишляни,  
вул. Галицька, 
67а 

Веб-сайт: 
https://pm.lv.court.gov.u
a 
E-
mail:inbox@pm.lv.court.

https://zol.lv.court.gov.ua/
https://kb.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@kb.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@kb.lv.court.gov.ua
https://mk.lv.court.gov.ua/
https://mk.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@mk.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@mk.lv.court.gov.ua
https://ms.lv.court.gov.ua/
https://ms.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@ms.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@ms.lv.court.gov.ua
https://pm.lv.court.gov.ua/
https://pm.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@pm.lv.court.gov.ua
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gov.ua 
Тел: (03263) 2-17-76 

Пустомитівськ
ий районний 
суд Львівської 
області 

81100, м. 
Пустомити, вул. 
Івана Кандиби, 3 

 

Веб-сайт: 
https://pu.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@pu.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03230) 4-11-59 

Радехівський 
районний суд 
Львівської 
області 

80200, м. Радехів, 
вул. Львівська, 
14а 

Веб-сайт: 
https://rh.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@rh.lv.court.gov.ua 
Тел: (03255) 2-29-75 

Сколівський 
районний суд 
Львівської 
області 

82600, м. Сколе,  
вул. 
Д.Галицького, 8 

 

Веб-сайт: 
https://sv.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@sv.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03251) 2-14-86 

Сокальський 
районний суд 
Львівської 
області 

80000, м. Сокаль,  
пл. Січових 
Стрільців, 19 

Веб-сайт: 
https://sk.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@sk.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03257) 7-22-05 

Старосамбірсь
кий районний 
суд Львівської 
області 

82000, м. Старий 
Самбір,  
вул. Шевченка 
Бічна, 1 

Веб-сайт: 
https://ssb.lv.court.gov.u
a 
E-
mail:inbox@ssb.lv.court.
gov.ua 
Тел: (03238) 2-17-63 

Турківський 
районний суд 
Львівської 

82500, Львівська 
область, м. Турка, 
вул. Молодіжна, 

Веб-сайт: 
https://tk.lv.court.gov.ua 
E-mail: 

mailto:inbox@pm.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@pu.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@pu.lv.court.gov.ua
https://rh.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@rh.lv.court.gov.ua
https://sv.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@sv.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@sv.lv.court.gov.ua
https://sk.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@sk.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@sk.lv.court.gov.ua
https://ssb.lv.court.gov.ua/
https://ssb.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@ssb.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@ssb.lv.court.gov.ua
https://tk.lv.court.gov.ua/
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області 23 inbox@tk.lv.court.gov.ua 
Тел: (03269) 3-24-31 

Яворівський 
районний суд 
Львівської 
області 

81000, м. Яворів, 
Будівельна, 5 

 

Веб-сайт: 
https://yr.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@yr.lv.court.gov.ua 
Тел: (03259) 2-14-68 

 
МІСЬКРАЙОННІ СУДИ 

 
Назва Адреса Контакти 

Дрогобицький 
міськрайонний 
суд Львівської 
області 

82100, м. 
Дрогобич, вул. 
Війтівська Гора, 
39; приміщення 
№2 вул. Л. 
Українки, 32 

Веб-сайт: 
https://dgm.lv.court.gov.
ua 
E-mail: 
inbox@dgm.lv.court.gov
.ua 
Тел: 0(3244) 2-32-36 

Самбірський 
міськрайонний 
суд Львівської 
області 

81400, Львівська 
область, м. 
Самбір, вул. 
І.Мазепи, 18 

 

Адреса: Веб-сайт: 
https://sb.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@sb.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03236) 3-22-86 

Стрийський 
міськрайонний 
суд Львівської 
області 

 

82400, м. 
Стрий, вул. 
Валова, 12 

Веб-сайт: 
https://stm.lv.court.gov.u
a 
E-mail: 
inbox@stm.lv.court.gov.
ua 
Тел: (03245) 7-06-34 

 
МІСЬКІ СУДИ 

 
Бориславськи 82300, м. Веб-сайт: 

mailto:inbox@tk.lv.court.gov.ua
https://yr.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@yr.lv.court.gov.ua
https://dgm.lv.court.gov.ua/
https://dgm.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@dgm.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@dgm.lv.court.gov.ua
https://sb.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@sb.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@sb.lv.court.gov.ua
https://stm.lv.court.gov.ua/
https://stm.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@stm.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@stm.lv.court.gov.ua
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й міський суд 
Львівської 
області 

 

Борислав,  
вул. 
Грушевського, 21 

 

https://brm.lv.court.gov.u
a 
E-mail: 
inbox@brm.lv.court.gov.
ua 
Тел/факс (03248) 5-28-
22, 5-20-44 

Трускавецький 
міський суд 
Львівської 
області 

82200,м.Трускаве
ць,  
вул. І. Мазепи 
21/1 

 

Веб-сайт: 
https://trm.lv.court.gov.u
a 
E-mail: 
inbox@trm.lv.court.gov.u
a 
Тел: (03247) 5-14-72 

Червоноградс
ький міський 
суд Львівської 
області 

80102,м.Червоног
рад, 
 вул. 
Св.Володимира, 
15 

 

Веб-сайт: 
https://cgm.lv.court.gov.
ua 
E-mail: 
inbox@cgm.lv.court.gov.
ua 
Тел: (03249) 3-95-93 

 
РАЙОНІВ У МІСТІ 

 
Галицький 
районний суд  
м. Львова 

79018, м. Львів,  
вул. 
Чоловського,2 

 

Веб-сайт: 
https://gl.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@gl.lv.court.gov.ua 
Тел:(0-32) 261-3864; 
(0-32) 261-38-38 

Залізничний 
районний суд 
м. Львова 

 

79013, м. Львів,  
вул. С.Бандери, 3 

Веб-сайт: 
https://zl.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@zl.lv.court.gov.ua 
Тел: (032) 261-38-69 

https://brm.lv.court.gov.ua/
https://brm.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@brm.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@brm.lv.court.gov.ua
https://trm.lv.court.gov.ua/
https://trm.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@trm.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@trm.lv.court.gov.ua
https://cgm.lv.court.gov.ua/
https://cgm.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@cgm.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@cgm.lv.court.gov.ua
https://gl.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@gl.lv.court.gov.ua
https://zl.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@zl.lv.court.gov.ua
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факс (032) 261-38-50 
Личаківський 
районний суд   
м. Львова 

 

79007, м. Львів,  
вул. Б.Лепкого, 16 

Веб-сайт: 
https://lk.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@lk.lv.court.gov.ua 
Тел.-факс (032) 261-
28-74 

Сихівський 
районний суд  
м. Львова 

 

79018, м.Львів, 
вул.Чоловського, 
2 

Веб-сайт: 
https://shi.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@shi.lv.court.gov.
ua 
Тел.: (032) 261-38-60; 
261-21-85; 261-27-61 

Франківський 
районний суд  
м. Львова 

79044, м.Львів, 
вул.Генерала 
Чупринки, 69 

Веб-сайт: 
https://fk.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@fk.lv.court.gov.ua 
Тел: (032) 237-41-12 

Шевченківськ
ий районний 
суд  
м. Львова 

 

79000, м. Львів,  
вул. Січових 
Стрільців, 12 

Веб-сайт: 
https://sh.lv.court.gov.ua 
E-mail: 
inbox@sh.lv.court.gov.u
a 
Тел: (032) 260-32-89 

 
АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ 

 
Львівський 
апеляційний 
господарський 
суд 

 

79010 м. Львів,  
вул. Личаківська, 
81 

Веб-сайт: 
https://lva.arbitr.gov.ua 
E-mail: 
inbox@lva.arbitr.gov.ua 
Тел.(032) 275-13-61 

Апеляційний 
суд Львівської 

79008 м. Львів,  
пл. Соборна,7 

Веб-сайт: 
https://lva.court.gov.ua 

https://lk.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@lk.lv.court.gov.ua
https://shi.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@shi.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@shi.lv.court.gov.ua
https://fk.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@fk.lv.court.gov.ua
https://sh.lv.court.gov.ua/
mailto:inbox@sh.lv.court.gov.ua
mailto:inbox@sh.lv.court.gov.ua
https://lva.arbitr.gov.ua/
mailto:inbox@lva.arbitr.gov.ua
https://lva.court.gov.ua/
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області 
 

E-mail: 
inbox@lva.court.gov.ua 
Тел: (032) 235-90-15 
Інф. довідка по 
цивільних справах 
(032) 297-13-49 
Інф. довідка по 
крим.справах та 
справах про адмін. 
правопорушення  
(032) 297-51-60 

 
ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ 

 
Господарський 
суд Львівської 
області 

79014, м. Львів,  
вул. 
Личаківська, 128 

Веб-сайт: 
https://lv.arbitr.gov.ua 
e-mail: 
inbox@lv.arbitr.gov.ua 
Канцелярія (032)255-
03-64  
Інф. довідка про руху 
справ (032)255-04-12 
Гаряча лінія (032)255-
04-16  

 

 

 

 

mailto:inbox@lva.court.gov.ua
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ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» 

Програма реформування сектора юстиції «Нове 
правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) працює в Українi з жовтня 2016 року. Мета 
програми — надання підтримки судовій владi, Уряду, 
Парламенту, адвокатськiй спiльнотi, правничим школам, 
громадянському суспільству, ЗМI та громадянам у 
створенні умов для функціонування незалежної, 
підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, 
яка забезпечує верховенство права, та у боротьбi з 
корупцією. 
 
Програма USAID «Нове правосуддя» ґрунтує свою 
діяльність на здобутках попередніх проектів USAID 
«Україна: верховенство права» й «Справедливе 
правосуддя» та використовує їх досягнення для 
координації тісної співпраці з українськими партнерами, 
проектами USAID та Уряду США й іншими проектами 
міжнародних донорських організацій в Україні. 
 
Програма зосереджує роботу на п‘яти основних 
завданнях: 
• Зміцнення суддівської незалежності та 
самоврядування; 
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• Підвищення підзвітності та прозорості судової 
влади; 
• Сприяння удосконаленню судового 
адміністрування; 
• Підвищення якості правничої освіти з метою 
покращення професійної підготовки кадрів для судової 
системи; 
• Розширення можливості доступу до правосуддя 
та захисту прав людини. 
 
Програма активно співпрацює з Адміністрацією 
Президента України, Конституційною Комісією, Радою з 
питань судової реформи, Верховною Радою України, 
Верховним Судом, Вищою радою правосуддя, Радою 
суддів України, Державною судовою адміністрацією 
України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України, Національною школою суддів України, 
Громадською радою доброчесності при Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів України, Міністерством 
юстиції України, Міністерством освіти і науки України, 
Національним агентством із запобігання корупції, 
Національною асоціацією адвокатів України, 
юридичними школами, неурядовими організаціями і 
засобами масової інформації, що висвітлюють хід 
судової реформи та проводять журналiстськi 
розслідування. 
 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ  
 
Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування 
шляхом: 
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• надання консультацій судовій владі щодо: 
інституційного розвитку Вищої ради правосуддя; 
реструктуризації місцевих та апеляційних судів; 
створення нових судів; та функціонування Громадської 
ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів України; 
• організації програм обміну – навчальних візитів 
українських суддів до США та ЄС з метою отримання 
досвіду від закордонних колег щодо зміцнення 
суддівської незалежності та доброчесності; 
• надання підтримки Вищій раді правосуддя у 
налагодженні діяльності у сфері дисциплінарної 
практики щодо суддів; 
• надання експертної допомоги в організації та 
проведенні конкурсного добору суддів та працівників 
суду, зокрема допомога у виробленні критеріїв добору 
та рекрутингу; 
• підвищення підзвітності та прозорості через 
різнопланову допомогу судовій владі у впровадженні 
ефективної системи звітності, забезпеченні захисту 
державних службовців, які інформують про недоліки, 
покращенні координації роботи з антикорупційними 
органами та у підвищенні контролю з боку 
громадянського суспільства та незалежних ЗМІ; 
• сприяння посиленню інституційної спроможності 
Державної судової адміністрації у розробці бюджетних 
запитів та управлінні бюджетом судової системи для 
забезпечення процесу реформування судочинства 
відповідними ресурсами; 
• подальшої підтримки зміцнення спроможності 
Національної школи суддів у підготовці нових суддів та 
поглибленні професійних знань діючих суддів. 



115 

 

 
Підвищення підзвітності та прозорості судової влади 
шляхом: 
• підвищення рівня обізнаності населення щодо 
змісту судової реформи; 
• експертної допомоги Парламенту України у 
налагодженні ефективного парламентського контролю 
за діяльністю судової гілки влади; 
• підтримки громадянського суспільства та ЗМІ у 
здійсненні ретельного моніторингу діяльності судової 
системи; 
• сприяння покращенню співпраці між судовою 
владою та антикорупційними органами щодо перевірки 
та попередження випадків корупції в середині судової 
системи; 
• підвищення спроможності представників судової 
влади у проведенні освітньо-просвітницької роботи 
серед громадян та ЗМІ щодо реформ; 
• підтримки процесу впровадження системи 
відкритого електронного декларування майна, доходів, 
витрат та зобов’язань фінансового характеру суддями і 
працівниками апарату суду. 
 
Сприяння удосконаленню судового адміністрування 
через: 
• забезпечення зворотнього зв’язку між судами і 
громадами шляхом використання карток громадянського 
звітування з метою покращення якості судових послуг 
для громадян; 
• підвищення ефективності документообігу та 
управління рухом справ в суді шляхом використання ІТ 
та систем електронного правосуддя; 
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• підвищення професійних стандартів та 
вдосконалення саморегуляції правничої професії; 
• покращення доступу громадян до медіації та 
арбітражу як додаткових можливостей вирішення їхніх 
правових спорів у позасудовому порядку. 
 
Підвищення якості правничої освіти заради покращення 
професійної підготовки кадрів для судової системи: 
• підтримка процесу вироблення Національної 
стратегії реформування процесу підготовки правників, 
стандартів правничої освіти і вдосконалення вимог 
акредитації; 
• вдосконалення навичок викладачів права у 
покращенні якості викладання та навчання; 
• сприяння переорієнтації правничих шкіл на 
формування у студентів необхідних для практики вмінь 
та навичок. 
 
Розширення можливості доступу до правосуддя та 
захисту прав людини: 
• сприяння підвищенню доступності судів для 
малозабезпечених громадян, внутрішньо переміщених 
осіб, ветеранів війни, ЛГБТІ, людей з інвалідністю, 
представників етнічних меншин та інших вразливих 
верств населення; 
• підвищення якості захисту судами порушених 
прав людини стосовно вразливих груп населення. 
 
Американський народ, через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) надає економічну та 
гуманітарну допомогу по всьому світу 55 років. 
Починаючи з 1992 року, внесок USAID до справи 
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економічного та соціального розвитку України складає 
близько 2 млрд. доларів США. В Україні допомога USAID 
надається у таких сферах, як: економічний розвиток, 
демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний 
сектор. Додаткові відомості про програми USAID можна 
отримати у Відділі інформації та зв’язків з громадськістю 
USAID за телефоном +38 (044) 521-5741, на Інтернет-
сторінці http://ukraine.usaid.gov або у соціальній мережі 
Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 
 
Програма USAID «Нове правосуддя» 
вул. Івана Франка, 36, 3 поверх 
Київ, Україна, 01030 
тел./факс +38(044) 581-3303 
office@new-justice.com  
www.newjustice.org.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.newjustice.org.ua/
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Громадська організація «Суспільство і право» 

зареєстрована 18 серпня 2014 року реєстраційною 
службою Пустомитівського районного управління 
юстиції Львівської області та на теперішній час налічує 
8 членів.  

 
Місія організації полягає в діяльності, що 

спрямована на всебічний розвиток та залучення до 
активного життя громади людей поважного віку, жінок, 
дітей та молоді, а також інших категорій людей, що 
опинилися в складних життєвих ситуаціях, надаючи їм 
необхідні інформаційно-просвітницькі послуги та 
правову допомогу на засадах принципу верховенства 
права та захисту основних свобод. 

 
Основні види діяльності організації:  
-  надання тренінгових та консультаційних послуг 

у сфері правового захисту для людей поважного віку, 
жінок (віком від 18 років, в тому числі жінки-матері, які 
доглядають дітей віком до трьох років, вагітні жінки, 
одинокі матері, жінки які втратили роботу) з питань 
працевлаштування та звільнення з роботи, питання 
реалізації права на різного виду відпусток (щорічні, 
соціальні, додаткові, відпустки за власний рахунок), 
питання соціального забезпечення, дітей та молоді 
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для їх всебічного розвитку та для осіб які опинилися в 
складних життєвих ситуаціях 

-  розробка інформаційних матеріалів для осіб 
поважного віку у сфері прав людини; 

- проведення на постійній основі моніторингу 
місцевих та регіональних програм, що стосуються 
правового захисту населення, а також постійний 
моніторинг законодавства, щодо правового захисту 
цільової аудиторії. 

- Організація та проведення заходів для 
здійснення статутної діяльності та проведення заходів 
з організаційного розвитку. 

 
У 2016 році ГО «Суспільство і право» стала 

членом Мережі «За освіту для людей поважного віку» 
та здійснює активну роботу для розвитку Мережі.  

 
На даний час організація реалізовує проект 

«Покращення доступу до правосуддя для людей 
поважного віку, шляхом підвищення обізнаності щодо 
судового захисту в Україні», який здійснюється за 
підтримки американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках Програми «Нове правосуддя».  

Основною метою проекту є сприяння підвищенню 
обізнаності людей поважного віку м. Львова та 
Львівської області щодо своїх прав та можливостей їх 
захисту, зокрема у судовому порядку, а також 
підвищення рівня довіри громадян до судової системи 
України шляхом ознайомлення з судовими процедурами 
та процесами. 
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В рамках проекту люди поважного віку можуть 
отримати фахову консультацію юриста 
зателефонувавши на гарячу лінію, або ж звернувшись 
безпосередньо до офісу організації. 

Адреса ГО «Суспільство і право» 
79024, м. Львів, вул. Промислова 50/52, каб. 625 (6 пов), 
Бізнес Центр “Український капітал” 
Тел. +38 098 94 46 500,  +38 095 59 78 887 
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