
 

Практичне заняття № 19-20 
 

Тема заняття: Приймання та відправлення пошти. Реєстрація та облік справ та інших матеріалів. 

Мета заняття: сформувати  у студентів навички та вміння щодо  оформлення  належним чином  вхідної 

кореспонденції  та з  іншими матеріалами суду.  

 Студенти повинні: 

знати:поняття документообіг, організація роботи суду, робота з документами в суді на різних етапах 

судового розгляду, порядок розгляду матеріалів судом. 

уміти: оформити належним чином повідомлення про виклик до суду, заповнювати журнал, працювати з 

інформацією розміщеною на офіційному сайті Новомосковського міськрайонного суду, заповнювати інші  судові 

документи. 

Забезпечення заняття. 
1. Бланки документів: 

                  акт про втрату документів або перепідшивання справи, відсутність вкладень або порушень цілісності, 

пошкодження  конверта (пакування) 

 акт приймання-передавання справ та документів 

 журнал реєстрації телефонограм 

 журнал реєстрації факсограм 

 журнал реєстрації цінної кореспонденції і посилок  

 журнал реєстрації обліку кореспонденції, прийнятої під розписку . 

Література: 

1. Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України затверджена наказом ДСА України 

від 20.08.2019 № 814  Редакція від 05.08.2020 

2. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію затверджена  постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 

3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду погодженого Державною судовою 

адміністрацією України 26 листопада 2010 року Редакція від 17.07.2020 

4. Положенням про порядок використання ресурсів мережі Інтернет в ДСА України, територіальних 

управліннях ДСА України, підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України, місцевих 

та апеляційних судах, затвердженим наказом ДСА України від 15.11.2016 № 230. 

Хід  заняття:  
Завдання №1

  

Проаналізувавши положення Розділу І Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах 

України та  скориставшись посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#Text дайте 

визначення: 

вихідна кореспонденція – ________________________________________________________________ 

відповідальний працівник –_______________________________________________________________ 

віза –__________________________________________________________________________________  

вхідна кореспонденція –__________________________________________________________________ 

канцелярія -____________________________________________________________________________ 

Завдання№2  Ви працівник канцелярії Новомосковського міськрайонного суду, при роботі із 

вхідною документацією виявили пошкоджений конверт.  

Визначте які дії необхідно вчинити____________________________________________________ 

Сладіть відповідні документи (даних яких не вистачає визначте самостійно). 

 

 

 

Додаток 1 

до пункту 10 Розділу I, пункту 6 Розділу II, 

пункту 8 Розділу IX Інструкції 

Найменування суду   

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/736-2016-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/736-2016-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230750-16#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230750-16#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#Text


АКТ 

про втрату документів або перепідшивання справи, відсутність вкладень або порушень цілісності, 

пошкодження конверта (пакування) 

"___" ____________ 20__ року м. ____________ 

Ми, _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

склали цей акт про те, що (указати, що саме) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

надійшло від __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

не виявилося вказаних у додатку документів, відсутній, пошкоджений, виявлено недоліки 

(потрібне підкреслити), 

а саме: _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (указати, що саме) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
 

_______________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали та прізвище) 

_____________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали та прізвище) 

_______________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали та прізвище) 

_______________ 
(підпис) 

_____________________ 
(ініціали та прізвище) 

       

Завдання №3 

Працівник канцелярії суду Сомов В.П. звільнився з займаної посади. Відповідно до положень  

Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України затверджена наказом ДСА України 

від 20.08.2019 № 814  Редакція від 05.08.2020 наказом голови суду було створено комісію з 

приймання-передачі справ та документів. Ви входите до її складу. Оформіть належним чином акт. 

 

 

 

АКТ 

приймання-передавання справ та документів 

"___" ____________ 20__ року м. ____________ 

Відповідно до наказу від ____________ № ___        ___________________ (прізвище, ініціали) передав, 

_________________________________ (прізвище, ініціали) прийняв у присутності комісії, створеної на 

Додаток 2 

до пункту 12 Розділу II Інструкції 

Найменування суду ЗАТВЕРДЖУЮ 

Найменування посади 

____________     _________________ 
          (підпис)                 (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

М. П. 



підставі зазначеного наказу, у складі 

голови _________________________________ і членів комісії ________________________________ 
                                              (прізвище, ініціали)                                                                     (прізвище, ініціали) 

справи (документи): 
 

 

№ з/п Індекс 

документа 

Назва документа Крайні дати Кількість справ 

(томів) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Разом прийнято _________________________________________________________________ справ, 
                                                                                                              (цифрами і словами) 

 

_____________________________________ описів у _____________________________ примірниках 
                                   (цифрами і літерами)                                                                   (цифрами і словами) 

Стан документів і описів _______________________________________________________________ 
                                                                                                                (загальна характеристика стану) 

Одночасно передаються _______________________________________________________________ 

Наявність і стан обладнання та інвентарю ________________________________________________. 

                                                                                                                (загальна характеристика стану) 
 

 

Передав 

 

підпис (ініціали та прізвище) 

Прийняв 

 

підпис (ініціали та прізвище) 

Голова комісії 

 

підпис (ініціали та прізвище) 

Члени комісії підпис (ініціали та прізвище) 

 

Завдання№4  

       Ознайомтесь з матеріалом скориставшись посиланням  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#Text або витягом з Інструкції з діловодства в 

місцевих та апеляційних судах України затверджена наказом ДСА України від 20.08.2019 № 814 

 Редакція від 05.08.2020  та заповніть пропуски: 

1.Канцелярія щоденно протягом ___________забезпечує прийняття та реєстрацію документів, 

що подаються до відповідного суду. 

Після отримання кореспонденції здійснюється __________________ для відокремлення таких, 

що потребують обов'язкового розгляду ___________________________________________________. 

2. Реєстрації підлягають ___________________________ (довідки, доповідні записки, заяви, 

протоколи засідань зборів суддів, тощо). 

Реєстрація в АСДС здійснюється відповідно до вимог ________________________________, 

затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30, із змінами (далі - Положення про 

АСДС). 

Кожен документ реєструється в суді лише один раз: вхідні –__________________, якщо 

документ надійшов у неробочий час, створювані -__________________________________________. 

   4. Відповідальний працівник суду у день надходження кореспонденції 

перевіряє_______________________________, із дотриманням правил безпеки розкриває конверт 

(пакет), перевіряє відповідність вкладень опису (наявність додатків до документа). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#Text


Відповідальний працівник суду розкриває всі конверти (пакети), за винятком тих, що мають 

напис ________ або ___________. Конверти (пакети) з відміткою ________передаються адресатам 

без відкривання. 

Конверти (пакети) з грифом _______передаються до підрозділу або працівнику апарату суду, 

який відповідає за_____________, без відкривання. 

Конверти з грифом _______________________розкриваються відповідальним працівником, який 

має право працювати з документами з грифом "для службового користування". 

Завдання№5 

Скориставшись посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#n669  визначте індекси 

для реєстрації та обліку в суді судових справ (матеріалів кримінального провадження). 

 

 

№ 

 

 

Назва документу 

Індекс, що присвоюється для 

реєстрації та обліку в суді судових 

справ (матеріалів кримінального 

провадження). 

1 заяви про повернення судового збору в 

адміністративних справах; 

 

2 скарги на дії або бездіяльність державного 

виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби, що розглядаються в порядку 

цивільного судочинства; 

 

3  адміністративні справи з апеляційними скаргами на 

судові рішення, ухвалені місцевим судом; 

 

4 заява в кримінальному провадженні;  

5 справи про застосування до неповнолітніх заходів 

виховного характеру; 

 

6  справи кримінального судочинства за апеляціями 

на судові рішення; 

 

7 кримінальні справи (кримінальне провадження) 

щодо виконання судових доручень; 

 

8  запити (клопотання) про міжнародну правову 

допомогу у кримінальному провадженні; 

 

9 атеріали кримінального провадження з перегляду 

судових рішень апеляційною інстанцією; 

 

10 заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими або 

виключними обставинами рішень суду, що набрали 

законної сили, у цивільних справах; 

 

Завдання№6 

      Ви працюєте секретарем суду проаналізувавши вхідну кореспонденцію заповніть наступні 

документи (необхідні данні визначте самостійно). 

ЖУРНАЛ 

реєстрації факсограм  

________________________________________________ 
(назва установи) 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації телефонограм  

________________________________________________ 
(назва установи) 

№ з/п Дата і час надходження, 

кількість аркушів 

Кореспондент Кому адресовано Стислий зміст  Відмітка про 

передавання 

на виконання 

1 2 3 4 5 6 

      

      

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#n669


 

ЖУРНАЛ 

реєстрації цінної кореспонденції і посилок  

________________________________________________ 
(назва установи) 

 

№ 

з/п 

№ посилки 

(цінної 

кореспонденції) 

Звідки надійшла 

посилка (цінна 

кореспонденція) 

(область, місто) 

Кореспондент Кому 

передано 

Розписка в 

одержанні посилки 

(цінної 

кореспонденції) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
ЖУРНАЛ 

обліку кореспонденції, прийнятої під розписку  

________________________________________________ 
(назва установи) 

 

Методичні рекомендації: 
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). 

Реєстрація в АСДС здійснюється відповідно до вимог Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30, із 

змінами (далі - Положення про АСДС). 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.У разі передачі документа з одного структурного підрозділу до іншого про це робиться 

відповідна відмітка в АСДС. 

Дата, 

номер 

Час передавання Текст Назва підприємства, посада і 

прізвище особи, від імені якої 

передано телефонограму 

Посада, прізвище, телефон 

працівника, який передав 

телефонограму  

Посада, прізвище, телефон 

працівника, який прийняв 

телефонограму 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

№ 

з/п 

Дата доставки 

документа 

Дата, 

індекс 

документа 

Назва 

документа 

Кореспондент Кому 

передано 

Розписка 

в одержанні 

документа 

1 2 3 4 5 6 
7 

       

       

       

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr030414-10#n11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr030414-10#n11


Приймання та передавання документів електронними засобами зв'язку здійснюється 

відповідно до Положення про порядок використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в 

Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової 

адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції, затвердженого наказом 

ДСА України від 04.12.2013 № 164, та Тимчасового порядку обміну офіційними електронними 

документами, затвердженого наказом ДСА України від 15.11.2016 № 231. 

При роботі з документами, що приймаються або передаються електронною поштою судами, 

застосовуються офіційні електронні адреси цих судів, визначені Положенням про порядок 

використання ресурсів мережі Інтернет в ДСА України, територіальних управліннях ДСА України, 

підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України, місцевих та апеляційних судах, 

затвердженим наказом ДСА України від 15.11.2016 № 230. 

 Визначення судді для розгляду конкретної справи здійснюється відповідно до Положення про 

АСДС. 

  Після завершення автоматизованого розподілу судові справи передаються судді (судді-

доповідачу) для розгляду під підпис у загальному реєстрі судових справ або окремо складених 

реєстрах судових справ на кожного суддю (суддю-доповідача) у порядку визначеному в суді. Реєстри 

судових справ зберігаються в окремих справах за номенклатурою. Список судових справ, 

призначених до розгляду, за будь-який період, по конкретному судді та по суду в цілому, 

роздруковується та надається в разі надходження відповідного запиту. 

Кореспонденція, що стосується розгляду конкретної справи, після її реєстрації в АСДС, 

передається судді (судді-доповідачу), у провадженні якого перебуває справа. Передавання 

документів здійснюється під підпис у реєстрі в порядку, визначеному в суді. 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 в порядку, установленому розділом II Інструкції. 

Зустрічні позовні заяви, позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет 

спору, підлягають реєстрації в АСДС та передаються на розгляд відповідно до Положення про 

АСДС. 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). 

 

Викладач                                           О. О. Бубнєнкова 
ВИТЯГ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної судової 

адміністрації України 

20.08.2019  № 814 
ІНСТРУКЦІЯ 

з діловодства в місцевих та апеляційних судах України 

I. Загальні положення 
10. Вимоги Інструкції є обов'язковими для виконання усіма працівниками 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. 

Про втрату документа невідкладно доповідається керівникові підрозділу, складається акт 

(додаток 1) у трьох примірниках, один з яких передається керівникові апарату, другий - канцелярії 

для відповідного реагування в установленому порядку, третій примірник залишається у керівника 

відповідного підрозділу. Про складення акта робиться відмітка в реєстраційних документах.  
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11. 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. 

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 доступ сторонніх осіб. 

Документи, що надійшли до суду (заяви, скарги, справи, листи тощо), виносити за межі 

приміщення (приміщень) суду заборонено. 

12. На період тимчасової відсутності працівника суду (відпустка, відрядження, хвороба тощо) 

всі невиконані ним документи передаються для виконання особі, яка його тимчасово заміщує, або 

іншому працівникові апарату суду за дорученням керівника структурного підрозділу або керівника 

апарату суду з відміткою про передачу (із зазначенням дати) в автоматизованій системі 

документообігу суду. 

У випадку звільнення або зміни відповідальної посадової особи складається акт приймання-

передавання справ та документів (додаток 2) комісії, утвореній наказом голови суду. 

У разі ліквідації структурного підрозділу апарату суду не виконані й не завершені 

діловодством документи і номенклатурні справи цього підрозділу передаються за актом приймання-

передавання справ та документів структурному підрозділу, на який покладено виконання функцій 

ліквідованого підрозділу, або підрозділу (працівникові), визначеному керівником апарату суду. 

Справи, завершені діловодством, передаються до архіву суду відповідно до номенклатури справ. 

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. 

Акт приймання-передавання справ та документів підписується трьома працівниками апарату 

суду, одним з яких є працівник канцелярії, засвідчується печаткою суду. Акти складаються та 

підписуються не пізніше дати звільнення судді (працівника). 

13. Строки зберігання судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, 

визначаються Переліком судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із 

зазначенням строків зберігання, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 

07.12.2017 № 1087, Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 

зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 

12.04.2012 № 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 (із 

змінами). 

II. Приймання та реєстрація документів 

1. 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. 

2. Реєстрації підлягають вхідні, вихідні та внутрішні документи (довідки, доповідні записки, 

заяви, протоколи засідань зборів суддів, тощо). 

Реєстрація в АСДС здійснюється відповідно до вимог Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30, із 

змінами (далі - Положення про АСДС). 

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. 
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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. 

У разі передачі документа з одного структурного підрозділу до іншого про це робиться 

відповідна відмітка в АСДС. 

3. За зверненням особи, яка подала документ до суду, на першій сторінці наданої нею копії 

працівник апарату суду, який прийняв документ, проставляє під текстом (а в разі відсутності такої 

можливості - на іншому вільному місці) штамп суду із зазначенням дати (у разі необхідності - часу) 

отримання документа, своєї посади, прізвища та підпису і повертає копію особі.  

4. Відповідальний працівник суду у день надходження кореспонденції перевіряє цілісність 

конверта (пакета), відповідність адресування, із дотриманням правил безпеки розкриває конверт 

(пакет), перевіряє відповідність вкладень опису (наявність додатків до документа). 

Відповідальний працівник суду розкриває всі конверти (пакети), за винятком тих, що мають 

напис "Особисто" або гриф секретності. Конверти (пакети) з відміткою "Особисто" передаються 

адресатам без відкривання. 

Конверти (пакети) з грифом секретності передаються до підрозділу або працівнику апарату 

суду, який відповідає за режимно-секретну роботу, без відкривання. 

Конверти з грифом "для службового користування" розкриваються відповідальним 

працівником, який має право працювати з документами з грифом "для службового користування". 

5. 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. 

6. Конверти (пакети), в яких надходять документи, приєднуються до одержаних документів. У 

разі одержання документів у пошкодженій упаковці, або якщо при відкритті конверта (пакета) 

виявлено відсутність будь-якого документа чи додатка до нього, про це складається акт (додаток 1) у 

двох примірниках, один з яких надсилається відправнику, а другий додається до вхідних документів. 

У разі надходження забруднених чи пошкоджених документів, зміст і реквізити яких 

неможливо встановити, складається акт (додаток 1) у двох примірниках, один з яких направляється 

відправнику разом із документами без їх реєстрації. 

7. При надходженні до суду судової справи (матеріалів кримінального провадження) 

перевіряється наявність додатків, зазначених у супровідному листі суду, здійснюється огляд стану 

справи (наявність томів, повнота підшивання матеріалів справи, наявність опису, відповідність 

змісту опису фактичній наявності документів, належність оформлення і засвідчення підписами опису 

справи). 

У разі виявлення недоліків у формуванні судової справи канцелярія (відповідний структурний 

підрозділ) складає акт про стан справи, що надійшла до суду, і долучає його до матеріалів справи. 

Не підлягають реєстрації рекламні повідомлення, плакати, прейскуранти, вітальні листи і 

запрошення рекламного характеру, друковані видання (книги, журнали, газети, бюлетені), документи 

особистого характеру, а також забруднені та пошкоджені документи, зміст та реквізити яких 

неможливо встановити. 

8. Додаткові документи (матеріали), що стосуються розгляду конкретної судової справи, яка 

перебуває у провадженні суду, у тому числі заяви про відвід, реєструються за датою їх надходження 

до суду. У разі надходження цих документів у день розгляду справи в суді вхідні документи 

реєструються також за часом їх надходження. 

9. На першому аркуші вхідного документа у правому нижньому куті або вільному від тексту 

місці проставляється реєстраційна позначка (штамп), в якому зазначаються дата реєстрації, 

реєстраційний номер (та за необхідності - найменування суду) і підпис особи, яка здійснила 

реєстрацію документа, а в разі необхідності - і час подання документа. 

10. Приймання та передавання документів електронними засобами зв'язку здійснюється 

відповідно до Положення про порядок використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в 

Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової 

адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції, затвердженого наказом 

ДСА України від 04.12.2013 № 164, та Тимчасового порядку обміну офіційними електронними 

документами, затвердженого наказом ДСА України від 15.11.2016 № 231. 
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При роботі з документами, що приймаються або передаються електронною поштою судами, 

застосовуються офіційні електронні адреси цих судів, визначені Положенням про порядок 

використання ресурсів мережі Інтернет в ДСА України, територіальних управліннях ДСА України, 

підприємствах, що належать до сфери управління ДСА України, місцевих та апеляційних судах, 

затвердженим наказом ДСА України від 15.11.2016 № 230. 

11. 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.  

12. Повідомлення про вручення поштового відправлення адресатові після повернення до суду 

долучаються до матеріалів судової справи. При цьому до АСДС вносяться відомості про факт 

вручення (не вручення) документів адресатові та дату повернення до суду повідомлення. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Кожній судовій справі (кримінальному провадженню) надається єдиний унікальний номер, 

який формується відповідно до Положення про АСДС. 

16. АСДС може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний 

для діловодства відповідного суду. 

У разі розгляду по суті в межах справ про банкрутство позовних заяв, заяв, такій справі 

присвоюється єдиний унікальний номер справи про банкрутство та в дужках зазначається єдиний 

унікальний номер справи. Справи, які передані для розгляду в межах справ про банкрутство з 

господарського суду або судів інших юрисдикцій, містять єдиний унікальний номер справи про 

банкрутство та в дужках - єдиний унікальний номер справи, який був визначений раніше. 

Процесуальні документи в таких справах, які можуть бути оскаржені в апеляційному чи касаційному 

порядку, мають подвійний номер. 

17. Реєстрація та облік судових справ (матеріалів кримінального провадження) у суді 

здійснюються в АСДС в обліково-статистичних (інформаційних) картках, з використанням 

відповідних індексів (додаток 3). 

В обліково-статистичних (інформаційних) картках і реєстраційних журналах всі пункти і 

графи (електронні поля), передбачені формами та відповідними полями в АСДС, заповнюються 

відповідальними особами відповідно до руху справи. 

 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. 

18. 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 (за наявності відповідної інформації) мають 

зазначатися без використання скорочень. 

19. Якщо в одній справі, що надійшла до суду апеляційної інстанції, подано апеляційні скарги 

на декілька судових рішень, то справа реєструється за кількістю оскаржуваних рішень. 

У разі надходження декількох апеляційних скарг на одне і те ж судове рішення, то такі 

апеляційні скарги реєструються за однією справою відповідно до оскаржуваного рішення. 
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