


• Наказом ДСА України №814 від 20.08.2019 року, була затверджена 
«Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах» зі 

змінами  внесеними наказом від 24 грудня 2019 року №1196 «Про 
внесення змін до Інструкції з діловодства в місцевих та 

апеляційних судах України»

• Інструкція встановлює порядок 
автоматизованої (електронної) 
обробки, обліку та контролю 
документів, судових справ за 
допомогою автоматизованої системи 
документообігу суду (далі – АСДС) і 
ведення діловодства в паперовій 
формі.



Інструкція складається з 21-го розділу:
• загальні положення; 
• приймання та реєстрація документів;
• передавання процесуальних документів (судових 

справ) для розгляду, проходження процесуальних 
документів у суді; 

• фіксування судового процесу технічними засобами; 
• приймання, облік і зберігання речових доказів; 
• судові виклики та повідомлення; 
• формування і оформлення судових справ; 
• особливості формування і оформлення справ про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтею 
185-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення; 

• направлення судових справ за межі суду; 
• надання судової справи для ознайомлення; 
• засвідчення та видавання копій судових рішень і 

документів; 



• облік, використання і зберігання печаток, штампів 
і бланків суду; 

• складання номенклатури справ у суді; 
• опрацювання та надсилання вихідних документів; 
• передача та виконання документів;
• контроль за виконанням документів, строки 

виконання документів; 
• підготовка та оформлення документів, загальні 

вимоги до документування управлінської 
інформації суду; 

• особливості складання деяких видів 
організаційно-розпорядчих документів у суді; 

• звернення судових рішень до примусового 
виконання; 

• особливості звернення до примусового 
виконання судових рішень у кримінальних 
провадженнях;

• архівна робота у суді.



• Створення електронних документів 
здійснюється відповідно до Законів 

України:
• - «Про електронні документи та електронний 

документообіг», 
• - «Про електронні довірчі послуги», наказу 

Міністерства юстиції України від 11 листопада 
2014 року № 1886/5,

• - «Про затвердження Порядку роботи з 
електронними документами у діловодстві та 
їх підготовки до передавання на архівне 
зберігання», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 листопада 2014 року за № 
1421/26198.



qСуди можуть створювати документи 
тимчасового (до 10 років включно) строку 
зберігання лише в електронній формі за 
умови наявності відповідного технічного 
забезпечення з урахуванням вимог 
законодавства України та Інструкції

qІнструкція визначає правила й порядок 
роботи з усіма документами, крім тих, які 
містять інформацію з обмеженим 
доступом.

qВимоги Інструкції не поширюються на 
процесуальні документи, порядок 
оформлення та розсилка яких 
регламентуються процесуальним 
законодавством України.





- Інформація про рух справи вноситься до АСДС невідкладно, але не 
пізніше наступного робочого дня.

- На документах, що надійшли напередодні розгляду справи або в день її 
розгляду вказується дата, час отримання їх та підпис особи, яка 
здійснила реєстрацію документа. Крім того, в АСДС вказується дата 
і час передачі, отримання цих документів суддею.

- Всі документи, що отримані судом в судовому засіданні, підлягають 
передачі до канцелярії для реєстрації.

- Відомості щодо учасників судового процесу мають зазначатися без 
використання скорочень.

- Після закінчення розгляду справа передається до канцелярії суду у 
п’ятиденний строк.

- Судова справа прошивається на 4 проколи.

- Документи в судовій справі підшиваються в хронологічному 
порядку.



- У справу підшиваються списки розсилки поштової кореспонденції. 

- Внутрішній опис судової справи підписує суддя та працівник апарату 
суду.

- Копії рішень засвідчує відповідальна особа апарату суду.

- Копія рішення суду може бути виготовлена шляхом: ксерокопії з 
оригіналу судового рішення або її роздруківки з АСДС.

- Реєстрації підлягають внутрішні документи: накази, довідки, 
доповідні, службові записки, заяви, протоколи засідань зборів суддів, 
тощо.

- Інструкцією встановлено порядок притягнення особи до 
адміністративної відповідальності (ст.185- 3 КУпАП).

- Письмовий доказ, що подається в судовому засіданні, один примірник 
якого вже підшито до матеріалів справи, поданий наступний за усним 
розпорядженням судді може бути повернутий особі, яка подала цей 
документ, без реєстрації.



- Суд самостійно вирішує, які копії документів необхідно залишити у 
справі, якщо відмовлено у відкритті провадження.

- Матеріали оскарження ухвали формуються лише з копій матеріалів, 
необхідних для розгляду скарги.

- Оригінал оскаржуваної ухвали залишається в матеріалах справи.

- До матеріалів судової справи приєднується акт вилучення документів 
зі справи.

- На справу, що направляється за межі суду, заводиться справа-
замінник за тим же номером, крім випадків апеляційного / касаційного 
оскарження, направлення справи на узагальнення судової практики.

- Справа надсилається за межі суду із супровідним листом, підписаним 
головуючим суддею, а в разі його відсутності - головою суду або 
особою, яка виконує його обов'язки.

- Заборона факсимільного відтворення підпису (кліше) на 
процесуальних документах.



МОВА ДІЛОВОДСТВА!!!
ü Діловодство в суді ведеться державною мовою, крім випадків, 

передбачених законодавством України.

ü Усі документи суду складаються державною мовою. У випадках, 
передбачених міжнародним договором України, суд складає 
процесуальний документ мовою, передбаченою відповідним міжнародним 
договором України, або додає до нього завірений відповідно до 
законодавства України переклад на таку мову.

ü Іноземною мовою можуть складатися документи суду, які 
адресуються безпосередньо міжнародній або іноземній 
організації, підприємству, установі, посадовій особі, іноземному 
громадянину. При складанні документа іноземною мовою також 
обов’язково складається примірник цього документа державною 
мовою. Документи іноземною мовою складаються 
(перекладаються) працівником суду, при наявності відповідного 
сертифікату (документу про освіту), що підтверджує вільне  
володіння іноземною мовою, або надаються перекладачу (бюро 
перекладів) за погодженням із керівництвом суду.



НА КОГО ПОКЛАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДІЛОВОДСТВА В СУДІ?

• Організація діловодства в суді 
покладається на канцелярію.

• Загальне керівництво канцелярією в суді 
здійснює керівник апарату суду. 

• Організація та контроль за станом ведення 
діловодства, складанням, оформленням, 
проходженням, зберіганням документів у 

структурних підрозділах апарату суду 
покладається на керівників цих 

підрозділів, а в судах без структурних 
підрозділів – на керівника апарату суду.



• У судах здійснюються періодичні (але не 
рідше ніж один раз на рік) перевірки стану 
діловодства в підрозділах апарату суду.

• Порушення вимог Інструкції, а також 
недбале зберігання, умисне псування, 
безпідставне знищення, підроблення, 
приховування, розкрадання, незаконна 
передача іншій особі службових 
документів, у тому числі електронних, а 
також незаконний доступ до них або до 
електронної бази даних тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним 
законодавством.



ü Документи суду з часу створення (надходження) і до передачі в 
архів суду зберігаються за місцем формування або 
централізовано в канцелярії суду згідно із затвердженою 
номенклатурою справ.

ü Нерозглянуті судові справи, а також заяви, за якими не вирішено 
питання про відкриття провадження, у тому числі які залишені без 
руху для усунення недоліків, повинні зберігатися в робочих 
кабінетах й розташовуватися у шафах (сейфах), здатних 
забезпечити їх збереження з унеможливленням доступу сторонніх 
осіб.

ü Документи, що надійшли до суду (заяви, скарги, справи, листи 
тощо), виносити за межі приміщення (приміщень) суду 
заборонено.

ü При звільненні судді, а також в інших випадках, передбачених 
законом, коли суддя не може продовжувати розгляд справи, всі 
нерозглянуті ним судові справи за актом приймання-передавання 
справ та документів передаються до канцелярії суду для 
подальшого розподілу в установленому порядку



РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ:
• Канцелярія щоденно протягом робочого часу суду забезпечує 

прийняття та реєстрацію документів, що подаються до 
відповідного суду.

• Після отримання кореспонденції здійснюється попередній
розгляд документів для відокремлення таких, що потребують
обов'язкового розгляду керівництвом суду або структурними
підрозділами апарату суду.

• Реєстрації підлягають вхідні, вихідні та внутрішні документи
(довідки, доповідні записки, заяви, протоколи засідань зборів
суддів, тощо).

• Судові справи, а також інші документи і матеріали, що
стосуються розгляду судових справ у суді, приймає та реєструє
в АСДС канцелярія відповідно до Положення про АСДС .



• Процесуальні документи, що надійшли напередодні 
розгляду справи або в день розгляду справи після їх 
реєстрації в АСДС із зазначенням дати і часу отримання цих 
документів, негайно передаються суддям, в провадженні 
яких знаходяться вказані справи, із зазначенням в АСДС 
дати і часу передачі та отримання цих документів.

• Документи, які отримано від учасників судового процесу 
або їх представників безпосередньо під час судового 
засідання за резолюцією судді (судді-доповідача) 
передаються для реєстрації до канцелярії суду не пізніше 
наступного робочого дня, після чого долучаються до 
матеріалів справи.

• Кожній судовій справі (кримінальному провадженню) надається 
єдиний унікальний номер, який формується відповідно до 
Положення про АСДС.



• Визначення судді для розгляду конкретної справи 
здійснюється відповідно до Положення про АСДС. Після 
завершення автоматизованого розподілу судових справ 
формуються та роздруковуються загальні реєстри судових 
справ і реєстр судових справ на кожного суддю (суддю-
доповідача) окремо. Справи передаються судді (судді-
доповідачу) для розгляду під підпис у реєстрі судових 
справ на кожного суддю (суддю-доповідача).

• Позовні заяви, справи, які надійшли з інших судів, 
подання, апеляційні скарги, заяви про перегляд 
судових рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами, інші передбачені 
законодавством процесуальні документи, що 
подаються до суду і можуть бути предметом 
судового розгляду, реєструються в день їх 
надходження



• У разі об'єднання судових справ (матеріалів кримінального 
провадження) в одну їй присвоюється єдиний унікальний номер тієї з 
об'єднаних справ (матеріалів), яка надійшла до суду першою. 
Відповідно до постанови (ухвали) суду вноситься інформація в АСДС 
під номером об'єднаної справи (матеріалів кримінального 
провадження) та відмітки про об'єднання справ (матеріалів 
кримінального провадження) із зазначенням номера нової судової 
справи (матеріалів кримінального провадження).

• У разі виділення матеріалів кримінального провадження в окреме 
провадження, роз'єднання позовів у справі в самостійні провадження 
нова судова справа (матеріали кримінального провадження) 
реєструється як така, що надійшла до суду в день постановлення 
відповідного процесуального документа (постанови, ухвали) суду. Їй 
присвоюється новий єдиний унікальний номер. До нової справи 
(матеріалів кримінального провадження) підшиваються завірені суддею 
копії процесуальних документів з попередньої справи, що мають 
значення для цієї справи.

• У разі скасування судового рішення з направленням справи на новий 
розгляд та у випадку, коли справа надійшла за підсудністю з іншого 
суду, така справа підлягає реєстрації без зміни єдиного унікального 
номеру справи.



• Якщо судом розглянуто матеріали кримінального 
провадження стосовно кількох обвинувачених, а 
щодо інших провадження зупинено (наприклад, 
оголошено розшук), такі матеріали виокремлюються, 
формуються в окремі обкладинки та підлягають 
обов’язковій реєстрації в АСДС з присвоєнням нового 
єдиного унікального номеру, та внесенням інформації 
щодо осіб, стосовно яких провадження зупинено.

• Позовні заяви, позови третіх осіб із самостійними 
вимогами, апеляційні скарги, заяви про перегляд 
судового рішення у зв'язку з нововиявленими або 
виключними обставинами, а також інші заяви, 
клопотання, скарги, які залишені ухвалою суду без 
руху, разом із доданими до них матеріалами 
вкладаються в окремі обкладинки із зазначенням 
єдиного унікального номера справи. Протягом строку, 
встановленого для усунення недоліків, такі матеріали 
зберігаються непідшитими у головуючого судді.



Категорія справи визначається в суді 
першої інстанції:

• для проведення автоматичного 
розподілу справ - відповідальним 
працівником апарату суду;

• під час здійснення судочинства –
головуючим суддею у справі.

• Категорія справи може бути змінена
головуючим суддею до завершення 
розгляду справи.



• Процесуальні документи, що надійшли 
напередодні розгляду справи або в день 

розгляду справи після їх реєстрації в 
АСДС із зазначенням дати і часу 

отримання цих документів, негайно 
передаються суддям, в провадженні 
яких знаходяться вказані справи, із 

зазначенням в АСДС дати і часу 
передачі та отримання цих документів.



• У разі постановлення суддею ухвали про повернення/відмову у 
відкритті провадження у справі така ухвала надсилається 
заявникові після її постановлення рекомендованим поштовим 
відправленням із повідомленням про його одержання разом з 
позовною заявою/заявою/скаргою та всіма доданими до неї 
документами

• У разі відмови у відкритті провадження у справі, повернення 
позовної заяви,  документи   формуються  та  підшиваються  у  
спеціальну  обкладинку  у хронологічному порядку відповідно до 
часу надходження документа до суду або створення документа 
судом.

• У разі постановлення судом ухвали про закриття кримінального 
провадження копія ухвали невідкладно направляється 
(вручається) учасникам кримінального провадження.

• Ухвала про закриття кримінального провадження після закінчення 
встановленого законом строку для подання апеляційної скарги 
звертається до виконання за правилами, встановленими для 
виконання судових рішень (відповідним органам (особам) 
надсилаються повідомлення про виконання та додається копія 
ухвали про закриття кримінального провадження).



• У  разі  направлення  справи до  іншого  суду  за  підсудністю (для  
визначення підсудності), до органу, що направив адміністративний 
протокол  – на  доопрацювання,   повернення  обвинувального  акту  
прокурору,   суд  самостійно,  виходячи  з  конкретних  обставин  
справи,  вирішує  питання  про  перелік  матеріалів,  копії  яких  
йому  необхідно  залишити. Такі  матеріали  формуються  та  
підшиваються  в  спеціальну  обкладинку  в  хронологічному порядку  
відповідно  до  часу  надходження  документа  до  суду  або  створення 
судом.

• Справи  позовного  провадження,  заяви  та  матеріали,  судові  
рішення, ухвалені за результатами їх розгляду по суті, які можуть бути 
оскаржені, та розглядаються  у  межах  справи  про  банкрутство,  
формуються  окремо  за правилами цього розділу Інструкції.

• Опис матеріалів оскарження ухвали підписує суддя та працівник 
апарату суду (із зазначенням посади, прізвища, ініціалів та дати), який 
формує матеріали оскарження ухвали.

• У  разі  відмови  у  відкритті  апеляційного  провадження  у  справі, 
повернення  апеляційної  скарги,  документи  формуються  та  
підшиваються  у спеціальну  обкладинку  у  хронологічному  порядку  
відповідно  до  часу надходження документа до суду або створення 
документа судом.



• Справа надсилається за межі суду із 
супровідним листом, підписаним головуючим 
суддею у справі, а в разі його відсутності -
головою суду або особа яка виконує його 
обов'язки, у якому зазначаються підстави 
направлення (повернення) справи та її 
реквізити.

• Примірник  супровідного  листа  
прикріплюється  до  лицьової  сторінки 
обкладинки справи, що направляється за 
межі суду, а його копія долучається до 
відповідної номенклатурної справи суду, що 
направляє справу.

• Канцелярія Відповідальна особа  здійснює 
перевірку стану справи, яка направляється 
за межі суду.



• У  разі  направлення  за  межі  суду  
справи,  що  не  закінчена 
провадженням,  справа-замінник  
зберігається  у  судді  (головуючого  
судді  або судді-доповідача у разі 
колегіального розгляду судової справи).

• Якщо  за  межі  суду  направляється  
справа,  провадження  у  якій закінчено, 
справа-замінник зберігається в 
канцелярії (архіві) суду.



• Після закінчення розгляду судової справи 
(кримінального провадження) по суті, у тому 
числі під час підготовчого провадження, та 
ухвалення повного тексту судового рішення, 
справа передається секретарем судового 
засідання до канцелярії суду у п'ятиденний 
строк.

• Фіксування судового процесу за допомогою 
звукозаписувального технічного засобу або 
проведення судового засідання в режимі 
відеоконференції здійснюється у випадках і 
порядку, передбачених процесуальним 
законодавством



“ Протягом двох днів з 
дня його складення у повному обсязі"  та слова  ", у випадку наявності у особи 
офіційної  електронної  адреси  - в  електронній  формі,  або  рекомендованим 

листом  з  повідомленням  про  вручення  - якщо  офіційна  електронна   адреса 
відсутня"

• Учасникам справи, які не були присутні в судовому 
засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено в 
порядку письмового провадження чи без 
повідомлення (виклику) учасників справи, копія 
судового рішення, засвідчена відповідно до вимог 
Інструкції,  надсилається у порядку, визначеному 
законом. 

• Копія судового рішення, засвідчена відповідно до 
вимог Інструкції, ухваленого за результатами 
розгляду кримінального провадження, не пізніше 
наступного дня після ухвалення, надсилається
учаснику судового провадження, який не був 
присутнім в судовому засіданні.



• Копія  судового  рішення,  виготовлена  апаратом  суду,  
засвідчується відповідальною особою апарату суду та печаткою 
суду із зазначенням дати

• Копії  судових  рішень,  що  набрали  законної  сили  або  
підлягають негайному  виконанню  повинні  бути  прошиті,  
пронумеровані,  засвідчені  та скріплені відповідною печаткою 
суду.

• Копії  судових  рішень  можуть бути  видані  повторно за  
заявою  особи  у  порядку,  встановленому законодавством.

• Копія судового рішення повинна відповідати оригіналу та може 
бути виготовлена шляхом:

• - виготовлення ксерокопії з оригіналу судового рішення, яке 
знаходиться в матеріалах справи;

• - роздруківки копії судового рішення, збереженого в 
електронному вигляді в АСДС. 



Якщо  за  результатами  службового  розслідування  (перевірки) 
місцезнаходження печатки не встановлено, таку печатку визнають недійсною, 
про  що  робиться  відповідна  відмітка  в  журналі,  а  також  оприлюднюється 
відповідна інформація в засобах масової інформації.



• Відбитком гербової печатки суду засвідчуються:
• виконавчі документи суду;
• копії судових рішень, що підлягають виконанню без видачі виконавчого документа;
• копії судових рішень, що набрали (не набрали) законної сили (за вимогою);
• акти про знищення речових доказів;
• ухвали про повернення судового збору;
• подання та клопотання про нагородження;
• трудові книжки, посвідчення; 
• довідки про місце роботи та розмір заробітної плати;
• бухгалтерська та статистична звітність; 
• договори підряду, оренди приміщень, про виконання робіт тощо; 
• акти виконання робіт, акти звірки розрахунків;
• довіреності, журнали реєстрації довіреностей;
• листи, розрахунки щодо фінансових операцій;
• документи, що застосовуються у процесі виконання бюджету;
• подання про повернення помилково сплаченого судового збору;

• інші документи, на яких наявність відбитку гербової печатки суду передбачена 
нормативно-правовими актами.

• У судах можуть використовуватися номерні гербові печатки.

• Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер 
найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис посадової 
особи, або на окремо виділеному для цього місці з відміткою "М.П.".

посвідчення для 
відряджень



• Якщо документ надсилається декільком 
адресатам за списком, до канцелярії
надається необхідна кількість примірників 
документа та список розсилки із зазначенням 
адрес.

• Підготовку процесуальних документів 
суду до відправлення здійснює  
відповідальний працівник суду або 
канцелярія. Підготовка включає оформлення 
конвертів та списків відправлень (реєстрів 
рекомендованих з повідомленням 
відправлень та документів, що 
відправляються простою кореспонденцією), 
які підписуються особою, що їх склала, та на 
них проставляється печатка суду. 

Секретар 
с/з



• На поштовій кореспонденції з повісткою 
про виклик до суду або судовим 
повідомленням (ухвала суду про дату, 
час та місце судового засідання чи 
вчинення відповідної процесуальної дії) 
проставляються відповідні відмітки з 
позначкою або зі штампом суду "Судова 
повістка".



Звернення судових рішень до 
примусового виконання

• Контроль  за  виконанням  судового  рішення здійснює  суд у  
межах повноважень, наданих йому законом.

• Оригінали  виконавчих  документів  про  стягнення  з  державного 
органу,  державного  підприємства,  установи,  організації  
судового  збору, штрафу (як  засобу  процесуального  примусу)  
направляються судами  до  ДСА України,  як  стягувачу,  для  
подальшого  пред’явлення  до  органів  Державної казначейської 
служби України.

• Оригінали  виконавчих  документів  про  стягнення  судового  
збору,  про накладення  штрафу (як  засобу  процесуального  
примусу)  з  фізичних  та  юридичних осіб пред’являються судами для 
виконання до відповідних органів  державної  виконавчої  служби у  
строки,  встановлені  Законом  України  "Про виконавче провадження".

• Перед направленням виконавчого документу відповідальний працівник 
суду  перевіряє  стан  добровільної  сплати  боржниками судового  
збору  або штрафу (як засобу процесуального примусу) до бюджету.



• РЕЧОВІ ДОКАЗИ
• Для роботи з речовими доказами (зберігання, обліку тощо) керівник 

апарату суду визначає відповідального працівника апарату суду. 

• Речовий доказ приймається одночасно з відповідним 
процесуальним документом (позовною заявою, відзивом на неї, 
заявою про залучення речового доказу до справи, супровідним 
листом про надання доказу, витребуваного судом тощо), судовою 
справою, яка надходить з іншого суду, або безпосередньо у 
судовому засіданні.

• Речові докази,  які  надаються  для  огляду  в  судовому  засіданні  і  
не  передаються  на зберігання суду, реєстрації не підлягають.

• Керівник  апарату  суду,  за  обов'язковою  участі  особи, 
відповідальної  за  збереження  речових  доказів,  не  рідше  одного  
разу  на  рік, перевіряє  стан  та  умови  зберігання  речових  доказів,  
правильність  ведення документів. За результатами перевірки 
складається акт.



Перелік індексів для реєстрації та обліку в суді 
судових справ (матеріалів кримінального 

провадження)

У всіх індексах, окрім "9", 
словосполучення "нововиявленими  

обставинами"  замінене на  
"нововиявленими  або  виключними 

обставинами“.



Нові індекси:

• "3-зв" – заяви  про  відвід  (самовідвід)  в  
справах  про  адміністративне 
правопорушення;

• "2-аві" - питання про  відвід судді, що 
вирішується  в порядку  частини четвертої 
статті 40 КАС України;

• "2-ві" - питання  про  відвід  судді,  що  
вирішується  в  порядку  частини третьої 
статті 40 ЦПК України;



АРХІВНА РОБОТА:
• Ведення архівної роботи полягає у 

формуванні, проведенні експертизи 
цінності, підготовки і передавання судових 
справ та документації, що утворилася в 
процесі управлінської діяльності суду до 
архіву суду, забезпечення збереженості 
архіву суду, їх передання на зберігання до 
державних архівних установ та архівних 
відділів міських рад, а також їх відбору для 
знищення.



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ІНСТРУКЦІЙ:



ВЖИВАННЯ 
ТЕРМІНІВ:

1. ЗМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ТЕРМІНІВ:

Канцелярія - підрозділ апарату суду, який 
щоденно протягом робочого часу суду 
забезпечує прийняття та реєстрацію 
документів, що подаються до суду. 

Канцелярія також може виконувати інші 
завдання, визначені положенням, яке 

затверджується керівником апарату суду, у 
тому числі поєднувати функції служби 

діловодства;

Канцелярія - структурний 
підрозділ що забезпечує 

реєстрацію, облік, організацію 
документообігу, зберігання 

документів до передавання до 
архіву суду;

Резолюція - реквізит документа у вигляді 
напису, в якому міститься зміст рішення, 

прийнятого керівництвом суду щодо 
виконання документа, із зазначенням дати 

накладення резолюції, виконавця 
(виконавців), терміну виконання, прізвища та 
ініціалів автора резолюції. Резолюція може 
вчинятися шляхом внесення відповідних 

даних до реєстраційної картки документа в 
АСДС;

Резолюція - реквізит документа у 
вигляді напису, в якому міститься 

зміст рішення, прийнятого 
керівництвом суду щодо виконання 

документа, із зазначенням дати 
накладення резолюції, виконавця 
(виконавців), терміну виконання, 

прізвища та ініціалів автора 
резолюції, а також його підпису;



2. Виключення термінів:
Служба діловодства - підрозділ апарату суду, який може 
утворюватися в апараті суду та на який покладається 
організація діловодства в суді, встановлення єдиного 
порядку документування, методичне керівництво і контроль 
за дотриманням порядку роботи з документами у суді;

-

Офіційна електронна адреса суду - електронна адреса, 
що внесена до Єдиної бази електронних адрес, номерів 
факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та 
зазначена на офіційному сайті суду;

-

Непроцесуальний документ - документ, на який не 
поширюються вимоги процесуального закону;

Реєстраційна позначка - це штрих-код та літерно-цифрова 
інформація, зазначена над штрих-кодом, що містить 
найменування суду, реєстраційний номер документа та дату 
реєстрації;

-



3. З'явилися нові терміни:
• архів суду - структурний підрозділ (відповідальний за ведення 

архіву працівник (посадова особа) апарату суду), що організовує 
і забезпечує 

• бланк службового документа - уніфікована форма службового 
документа суду з відповідними реквізитами та полями постійної і 
змінної інформації 

• віза - реквізит  внутрішнього  погодження  документа,  який  
включає: особистий  підпис,  ініціали  і  прізвище  посадової  
особи,  яка  візує  документ, дату візування

• витяг - засвідчена копія частини тексту службового документа 
суду;

• внутрішній опис - викладені в установленій формі відомості 
про склад і зміст документів судової чи номенклатурної справи 
(порядкові номери документів справи, їх індекси, дати, 
заголовки, номери аркушів справи, на яких розміщено кожен 
документ, тощо) й примітки;

• документообіг у суді - рух документів з моменту їх створення 
або одержання до завершення виконання або відправлення 

• копія документа - документ, що містить точне знакове 
відтворення змісту чи іншої інформації документа суду та в 
окремих випадках - деяких його зовнішніх ознак;



• опис справ - архівний довідник, призначений 
для обліку та розкриття змісту одиниць 
зберігання, одиниць обліку, закріплення їх 
систематизації в межах архівного фонду;

• організаційно-розпорядча документація -
уніфікована підсистема управлінської 
документації, що забезпечує організацію 
процесів управління та управлінської роботи в 
суді;

• реквізит службового документа -
обов'язковий елемент, зафіксований в 
документі суду для його ідентифікації, 
організації обліку та надання йому юридичної 
сили;



• службовий документ - офіційно 
зареєстрований канцелярією або відповідним 
чином засвідчений документ, що одержаний 
чи створений судом у процесі його діяльності 
та має відповідні реквізити 

• судова справа - позовні заяви, заяви, скарги, 
справи, матеріали кримінального 
провадження, подання та інші передбачені 
законом процесуальні документи, що 
подаються до суду й можуть бути предметом 
судового розгляду, судові процесуальні 
документи, що виготовляються судом 

• судове рішення - процесуальний документ, 
постановлений судом під час розгляду 
судової справи на будь-якій стадії судового 
процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, 
судовий наказ, тощо);



Щодо контролю за ефективністю діяльності апарату 
:

Контроль за 
ефективністю 

діяльності апарату суду 
здійснюється головою 

суду

Організація діловодства 
в суді покладається 

на канцелярію. 
Загальне 

керівництво 
канцелярією в суді 
здійснює керівник 

апарату суду.



Приймання та реєстрація 
документів:

Кожний 
вхідний 

документ 
реєструється 
в суді лише 

один раз 

-Кожен документ реєструється в суді лише один раз: вхідні - у 
день надходження або не пізніше наступного робочого дня, 
якщо документ надійшов у неробочий час, створювані - у 
день підписання або затвердження.

-У разі неможливості з об'єктивних причин (кінець робочого 
дня, тощо) здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в 
день її надходження така кореспонденція реєструється в 
автоматизованій системі в термін, визначений у 
розпорядженні керівника апарату суду, із зазначенням причин 
встановлення такого терміну .

- Якщо після отримання документа електронною поштою або 
факсимільним зв'язком до суду надходить такий документ і на 
паперовому носії, останній передається за призначенням, з 
відміткою на реєстраційному штампі дати одержання 
електронного повідомлення.



Помилково доставлені до 
суду документи 

пересилаються адресату, 
якщо його 

місцезнаходження відоме, 
або повертаються 

відправнику разом із 
супровідним листом 

(Додаток 2) за підписом 
керівника апарату суду або 

визначеної ним 
відповідальної особи 

протягом не більш як два 
дні.

Помилково доставлені 
до суду документи не 

реєструються та 
пересилаються 

адресату, якщо його 
місцезнаходження 

відоме, або 
повертаються 

відправнику разом із 
супровідним листом 

за підписом керівника 
апарату суду або 
визначеної ним 

відповідальної особи



• Внесення інформації до АСДС, у тому числі про рух 
судової справи, в обов’язковому порядку 
здійснюється відповідальним працівником апарату 
суду відповідно до його функціональних обов'язків.

• Інформація щодо руху справи вноситься до АСДС 
невідкладно, у день ухвалення відповідного 
судового рішення (відкриття провадження у справі, 
зупинення провадження у справі тощо) або 
проведення певних дій у справі (направлення 
справи в суд апеляційної чи касаційної інстанції, 
видача наказу тощо), але не пізніше наступного 
робочого дня, якщо рішення чи дія ухвалено/ 
вчинено у неробочий час чи в термін, визначений 
керівництвом суду, із зазначенням причин 
встановлення такого терміну (наприклад, кінець 
робочого часу, недостатній для здійснення 
відповідної дії).

• Відомості щодо учасників судового процесу мають 
зазначатися без використання скорочень.



РЕЧОВІ ДОКАЗИ:
Речові докази (документи, визнані речовими 
доказами в установленому законодавством 
порядку та долучені до справи як матеріали 
справи), що надходять до суду (подані 
сторонами, іншими учасниками процесу чи 
витребувані судом), реєструються в АСДС у 
день їх надходження.

При реєстрації речових доказів у суді їм 
присвоюється номер (порядковий номер) згідно 
з журналом обліку речових доказів, в якому 
зазначаються дата надходження, найменування 
речових доказів, їх кількість, номер 
кримінального провадження, до якого вони 
долучені, прізвище, ім'я та по батькові 
обвинуваченого. 

Після реєстрації речового доказу до його 
упаковки чіпляється бирка, на якій 
зазначаються номер, за яким справа 
зареєстрована в суді, а також номер речового 
доказу.

Речовий доказ (документ, визнаний речовим 
доказом в установленому 
законодавством порядку, та долучений до 
судової справи як матеріал судової 
справи) реєструється в АСДС у день його 
надходження. Під час реєстрації речового 
доказу йому присвоюється номер, який 
складається з єдиного унікального 
номера судової справи з додаванням 
через правобічну похилу риску індексу 
"Р" і порядкового номера речового доказу 
у справі.

У реєстраційній картці вказуються також дата 
надходження, найменування речового 
доказу, місце його зберігання, а також 
ініціали, прізвище та посада працівника 
апарату суду, який провів реєстрацію.

Після реєстрації речового доказу на його 
пакування робиться наклейка з 
реєстраційним номером та підписом 
працівника, який провів реєстрацію.



Формування і оформлення 
судових справ:

У разі фіксування перебігу 
підготовчого судового засідання 
технічними засобами або 
проведення підготовчого 
судового засідання в режимі 
відеоконференцзв'язку копія 
технічного носія в конверті із 
зазначенням на конверті об'єму 
фонограми носія приєднується 
(підклеюється) до правого 
внутрішнього боку обкладинки 
справи (матеріалів 
кримінального провадження).

У разі фіксування перебігу 
судового засідання технічними 
засобами або проведення 
судового засідання в режимі 
відеоконференції, конверт з 
копією технічного носія 
вклеюється на внутрішньому боці 
обкладинки в кінці першого тому 
справи, про що зазначається в 
описі справи. .



Усі матеріали 
підшиваються до 
справи (матеріалів 
кримінального 
провадження) нитками 
через п'ять (для 
документів формату 
А4) або три (для 
документів меншого 
формату А5) проколів 
голкою.

До судової справи 
документи 
підшиваються нитками 
через чотири (для 
документів формату 
А4) або два (для 
документів меншого 
формату А5) проколи 
голкою, шилом або 
іншим устаткуванням 
впродовж лівого, 
вільного від тексту, 
поля документів 



ДЯКУЄМО 
ЗА 

УВАГУ!Виконавець: 

Головний спеціаліст Інгулецького районного суду міста Кривого 
Рогу Дніпропетровської області Аліна Кіракосян


