
Лекція 2 

з дисципліни Судочинство в адміністративних судах  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 2. Апеляційне провадження  

 

План 

1. Суд апеляційної інстанції. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

2. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. 

3. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги 

на постанову та ухвалу суду.  

Самостійна робота: 

1. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні.  

2. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

3. Зміст постанови суду апеляційної інстанції. 
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1.Суд апеляційної інстанції. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

Відповідно до ст. 292 КАСУ судом апеляційної інстанції в адміністративних 

справах є апеляційний адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як адміністративний 

суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення. 

Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку судові рішення апеляційних 

судів, ухвалені ними як судами першої інстанції.  Велика Палата Верховного Суду 

переглядає в апеляційному порядку судові рішення Верховного Суду, ухвалені ним як 

судом першої інстанції. 

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 порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково, крім 

випадків, встановлених КАСУ (ст. 293 КАСУ). 

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на 

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

Апеляційна скарга подається у письмовій формі безпосередньо до суду апеляційної 

інстанції (стаття 297 КАСУ). Апеляційна скарга може містити клопотання особи про 

розгляд справи за її участі. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не 

бажає брати участі у судовому засіданні суду апеляційної інстанції. 

За подання апеляційної скарги до адміністративного суду сплачується судовий збір в 

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

скарги.(Закон України «Про судовий збір»). Автоматичний розрахунок судового збору 

здійснюється на сайті «Судова влада». 

2. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. 

 

Відповідно до п.1 ст. 298 КАСУ апеляційна скарга реєструється у день її надходження до 

суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, 

визначеному в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу. Усі судові рішення, 

ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до апеляційного розгляду, 

викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у 

справі. 

        Підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду - це система 

процесуальних дій судді-доповідача адміністративного суду апеляційної інстанції, 

спрямованих на визначення спірних питань щодо обставин, на які посилаються особи, що 

беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень, вирішення їхніх 

клопотань, зібрання додаткового доказового матеріалу у справі з тим, щоб вирішити 

справу в апеляційному провадженні протягом розумного строку. 

         Строк підготовки адміністративної справи до апеляційного розгляду - десять днів, 

але фактично він може бути й меншим. У нескладних справах ніщо не перешкоджає судді-

доповідачу здійснити підготовку того ж самого дня, коли й було відкрито провадження у 

справі, а у випадках, коли справу слід вирішити невідкладно, суддя-доповідач 
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зобов'язаний провести таку підготовку якнайшвидше. При підготовці справи до 

апеляційного розгляду суддя-доповідач уповноважений вчиняти різноманітні 

процесуальні дії, орієнтовний перелік яких передбачено у частині першій коментованої 

статті. 

       Перелік процесуальних дій судді-доповідача під час підготовки справи до 

апеляційного розгляду, що наведений у коментованій статті, не є вичерпним. У разі 

необхідності суддя може вчиняти інші процесуальні дії, спрямовані на здійснення повного 

і об'єктивного апеляційного розгляду протягом розумного строку. 

Невідкладний апеляційний розгляд адміністративної справи 

        За обґрунтованим клопотанням особи, яка бере участь у справі, про невідкладне 

вирішення адміністративної справи суддя-доповідач під час підготовки справи до 

апеляційного розгляду повинен вжити заходи щодо якнайскорішого апеляційного розгляду 

і вирішення справи з метою дотримання розумного для такої справи строку її вирішення. 

У такому разі судові виклики чи повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших 

учасників адміністративного процесу суд здійснює за допомогою кур'єра, телефону, 

факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу, який забезпечував би необхідну 

швидкість (стаття 38 КАСУ). 

 

  Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не 

пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, 

поданої у порядку, визначеному статтею 298 КАСУ. Згідно з ст. 303 КАСУ особа, яка 

подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на 

апеляційне оскарження, обґрунтувавши необхідність таких змін чи доповнень. 

При відкликанні апеляційної скарги суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу про 

повернення скарги. До закінчення апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну 

скаргу, має право відмовитися від неї повністю або частково, а інша сторона має право 

визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині.  

Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на 

апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної 

інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження. Відсутність відзиву на 

апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.  

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута 

протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного 

провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом тридцяти 

днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження. 

3.Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної 

скарги на постанову та ухвалу суду.  

 

Відповідно до ст. 315 КАСУ визначено повноваження суду апеляційної інстанції за 

наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення.  
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Згідно ч. 1 ст. 249 КАС України суд, виявивши під час розгляду справи порушення 

закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб’єктам владних 

повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню 

закону. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наявність підстав 

для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи 

бездіяльність яких визнаються протиправними. 

Викладач _____________________Панченко Л.О. 

 

Завдання студентам:  

1.Опрацювати Розділ III Главу 1 «Апеляційне провадження» Кодекс адміністративного 
судочинства України. 

2. Опрацювати питання самостійної роботи.     

3. Підготуватися до Модульного контролю№1.(питання додаються) 

 

Питання до модульного контролю №1 з дисципліни  

«Судочинство в адміністративних судах»  

для студентів ІV курсу спеціальності 081 Право 

 

1. Поняття, завдання, принципи адміністративного судочинства.  

2. Компетенція адміністративних судів та їх юрисдикція. 

3. Сторони та учасники адміністративного процесу, їх права та обов’язки. 

4. Судові докази, їх види та порядок дослідження.  

5. Звернення до адміністративного суду і відкриття провадження в адміністративній 

справі. 

6. Форма і зміст адміністративного позову. 

7. Суд апеляційної інстанції, його склад та порядок формування.  

8. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

9. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. 

10. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги 

на постанову та ухвалу суду. 

11. Строки в адміністративному судочинстві.  

12. Стадії адміністративного процесу в суді першої інстанції. 

13. Порядок повідомлення і виклику сторін і учасників судового процесу. 

14. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере учать у  справі.  

15. Судові дебати.  

16. Порядок ухвалення судового рішення (ухвали), їх форма і зміст. 

17. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні.  

18. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

19. Зміст постанови суду апеляційної інстанції 
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