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1. Оформлення кримінальних і цивільних справ та інших матеріалів 

Відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України від 20.08.2019 

р., документи судової справи (матеріали кримінального провадження) підшиваються у 

спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським способом (Додаток 5), у такому порядку: 

1. аркуш(-і) внутрішнього опису документів; 

2. документи, що надійшли до суду на розгляд (заява; позовна заява; супровідний лист з 

обвинувальним актом, клопотанням, документ про сплату судового збору, тощо) разом із додатками та 

конвертом (у разі наявності); 

3. протокол автоматизованого розподілу судової справи; 

4. ухвала про залишення без руху / повернення заяви (у разі наявності); 

5. супровідний лист про надіслання копії ухвали про залишення заяви без руху / 

повернення заяви (у разі наявності); 

6. документи, що надійшли в порядку усунення недоліків (якщо позовну заяву було 

залишено без руху і недоліки щодо форми чи змісту позовної заяви позивачем усунуто), разом з 

конвертом (у разі наявності); 

7. ухвала (про відкриття / порушення провадження у справі; про призначення підготовчого 

судового засідання); 

8. протокол чи журнал (підготовчого) судового засідання; 

9. ухвала за результатами (підготовчого) судового засідання; 

10. копії повідомлень та інших листів, надісланих відповідно до ухвали за результатами 

(підготовчого) судового засідання, розписки про їх отримання; 

11. документи, що надійшли до суду на виконання ухвали за результатами (підготовчого) 

судового засідання, документи і клопотання, що надійшли з ініціативи учасників судового 

провадження та мають значення для провадження, судові рішення за результатами розгляду цих 

документів; 

12. інші документи, що були отримані під час розгляду справи; 

13. вступна та резолютивна частини судового рішення (за наявності); 

14. протокол (журнал) судового засідання; 

15. судове рішення; 

16. документи апеляційного провадження (підшиваються до справи відповідно до порядку 

формування судової справи, визначеного цією Інструкцією, - у хронологічному порядку відповідно до 

часу надходження документа до суду або створення документа судом); 

17. інші документи у хронологічному порядку. 

У разі фіксування перебігу судового засідання технічними засобами або проведення 

судового засідання в режимі відеоконференції носії інформації із технічним записом судового 

засідання вкладаються в конверт, який вклеюється на внутрішньому боці обкладинки в кінці 

відповідного тому справи. 
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У внутрішньому описі судової справи, в хронологічному порядку, вказується наявність 

технічного носія у справі, а в примітках зазначається його фактичне місцезнаходження: "у 

конверті в кінці тому". 

Внутрішній опис судової справи (додаток 6) як засіб фіксування наявності документів та 

розміщення їх у справі здійснюється на внутрішньому боці обкладинки і може бути продовжений 

на окремих аркушах, які з цією метою підшиваються до справи першими, та включає 

порядковий номер, реєстраційний індекс документу, дату, коротку назву документа, номер 

аркушів справи, примітки. 

Якщо до справи підшита копія, а не оригінал документа, то про це обов'язково 

зазначається в описі. 

Опис підписує суддя та працівник апарату суду (із зазначенням посади, прізвища, 

ініціалів та дати), який оформлює справу. 

У справах, де вже є внутрішній опис, при приєднанні нових документів опис та його нумерація 

продовжуються. 

До внутрішнього опису кожного тому справи складається підсумковий запис, у якому 

наводяться цифрами та літерами кількість документів, що включені до опису, та кількість аркушів 

внутрішнього опису. 

Оформлення судової справи передбачає нумерацію аркушів у справі з дотриманням таких 

правил: 

1. аркуші у судовій справі нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті 

простим графітовим олівцем або механічним нумератором. Застосування чорнил, пасти або 

кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється; 

2. аркуші судової справи, розділеної на томи, слід нумерувати за кожним томом окремо; 

3. аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо; 

4. фотографії, креслення, діаграми та інші ілюстративні документи нумеруються на їх 

зворотному боці у верхньому лівому куті; 

5. аркуш формату, більшого, ніж формат А4, підшивається за один бік і нумерується як 

один аркуш у правому верхньому куті, а потім фальцюється на формат А4; 

6. аркуш з приклеєними документами (фотографіями, вирізками, виписками тощо) 

нумерується як один аркуш. Якщо до документа підклеєні одним боком інші документи (вирізки, 

вставки до тексту, переклади тощо), то кожен документ нумерується окремо; 

7. підшиті у судові справи не описані та не опечатані конверти з укладеннями нумеруються 

валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується конверт, а потім кожне 

вкладення в конверті; 

8. описані та опечатані конверти (пакети), в яких вміщено речові докази або документи, 

нумеруються один раз. Вміст таких конвертів (пакетів) не нумеруються; 

9. якщо при нумерації аркушів допущено велику кількість помилок, то аркуші 

нумеруються заново, при цьому старі номери закреслюються однією похилою рискою, а не 

виправляються; 

10. при невеликій кількості помилок нумерація аркушів виправляється таким чином: на 

непронумерованих аркушах проставляється номер попереднього аркуша з додаванням букв згідно з 

українським алфавітом ("а", "б", "в", "г", "ґ" і далі), а при повторенні одного номера на кількох 

розміщених поруч аркушах додаються букви "а", "б", "в", "г", "ґ" і далі відповідно до кожного номера 

аркуша, починаючи з другого. 

Судові справи з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю 

аркушів не більше 250. 

Кожен том судової справи оформлюється окремо, має власну нумерацію аркушів та 

власний внутрішній опис. 

Томи справи нумеруються валовою нумерацією (наскрізна, порядкова нумерація). Якщо 

при нумерації томів допущені помилки, нумерація томів виправляється таким чином: на 

непронумерованих томах проставляється номер попереднього тому з додаванням букв згідно з 

українським алфавітом ("а", "б", "в", "г", "ґ" і далі), а при повторенні одного номера на кількох 

розміщених поруч томах додаються букви "а", "б", "в", "г", "ґ" і далі відповідно до кожного номера 

тому, починаючи з другого. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#n751


3 

Формування і оформлення судових справ здійснюють секретарі судових засідань, або інші 

визначені відповідальними, працівники апарату суду. Загальний контроль за якістю та 

своєчасністю формування та оформлення судових справ, здійснює керівник апарату суду. 

При формуванні судової справи забороняється використовувати клеючі засоби, 

швидкозшивачі або інші механічні засоби скріплення документів. 

Для обліку кількості аркушів у справі та фіксування особливостей їх нумерації при передачі 

справи до архіву суду складається засвідчувальний напис справи (додаток 7). 

Засвідчувальний напис складається на окремому аркуші, що вміщується в кінці справи. 

У засвідчувальному написі зазначаються цифрами і літерами кількість аркушів у справі та 

окремо, через знак "+" (плюс), кількість аркушів внутрішнього опису. 

У засвідчувальному написі зазначаються такі особливості нумерації документів справи: 

 наявність літерних та пропущених номерів аркушів; 

 наявність вкладень, які не можна пронумерувати (паспорт, свідоцтво про народження 

тощо); 

 номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками тощо; 

 номери великоформатних аркушів; 

 номери конвертів з вкладеннями і кількість аркушів вкладень. 

Усі помилки та виправлення в нумерації зазначаються у засвідчувальному написі.  

Засвідчувальний напис підписує особа, яка його склала, із зазначенням посади, прізвища, 

ініціалів та дати. Усі подальші зміни у складі та стані справи (пошкодження аркушів, заміна 

оригінальних документів копіями, приєднання нових документів тощо) зазначаються в 

засвідчувальному написі з посиланнями на відповідний підтверджувальний документ (наказ, акт). 

Написи на обкладинках судових справ робляться чітко, розбірливо світлостійким чорним 

/ синім чорнилом (пастою), або друкарським способом. 

На лицьовому боці обкладинки судової справи (матеріалів кримінального провадження) 

(додаток 5) зазначається: 

 найменування суду; 

 єдиний унікальний номер справи (матеріалів кримінального провадження) та номер 

провадження відповідно до даних АСДС; 

 номер тому справи (матеріалів кримінального провадження) та загальна кількість томів,  

якщо томів справи (матеріалів кримінального провадження) більше одного; 

 прізвище, ім'я, по батькові кожної з осіб, щодо якої надійшла справа (матеріали 

кримінального провадження), норма закону відповідно до протоколу про адміністративне 

правопорушення, обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності; 

 суб'єкт звернення за клопотанням про забезпечення заходів кримінального провадження, 

вид заходу забезпечення кримінального провадження, відомості про фізичну та/або юридичну особу, 

стосовно якої вирішується питання щодо забезпечення заходів кримінального провадження; 

 прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора під час досудового розслідування, відомості про суб'єкта, дії чи бездіяльність 

якого оскаржуються, предмет оскарження; 

 прізвище, ім'я, по батькові чи найменування сторін (заявника), суть вимог позивача 

(заявника) в адміністративній, господарській та цивільній справі; 

 у разі пред'явлення зустрічного позову в адміністративній, господарській та цивільній - 

зазначення про це та суть вимог за зустрічним позовом; 

 у справі іншої категорії - прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої надійшла 

справа (матеріал), суть справи; 

 дата надходження справи (матеріалів кримінального провадження) до суду.  

Лівий верхній кут обкладинки справи (матеріалів кримінального провадження) 

залишається вільним для розміщення в ньому штампа архіву суду при прийнятті справи на 

зберігання. 

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19#n753
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Уклеювання документів до справи (матеріалів кримінального провадження), 

прикріплення степлером або вкладення будь-яким іншим способом, не допускається. 

Під час підшивання документів судової справи не дозволяється торкатися їх тексту. Якщо 

текст документа надруковано дуже близько до його лівого краю, то потрібно наростити корінець 

документа папером тієї самої якості, що й носій тексту документа. 

 

2. Дії секретаря судового засідання по підготовці справи до розгляду в суді 

Законність і обґрунтованість судового рішення, швидкість розгляду справи значною мірою 

залежать від повноти її підготовки до судового розгляду. Тут закладається основа успішного 

вирішення судом спору про право чи іншої правової вимоги. 

Підготовка справ до розгляду – важлива самостійна стадія судового процесу, метою якої є 

забезпечення правильного і своєчасного вирішення справ. Підготовка кожної справи до розгляду в 

судовому засіданні, незалежно від її складності, є обов’язковою 

Відповідно до ст. 73 КПК, секретар судового засідання: 

1) здійснює судові виклики і повідомлення; 

2) перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і 

доповідає про це головуючому; 

3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами; 

4) веде журнал судового засідання; 

5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді; 

6) виконує інші доручення головуючого в судовому засіданні. 

Відповідно до ст. 67 ЦПК, секретар судового засідання: 

1) здійснює судові виклики і повідомлення; 

2) перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників 

судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це 

головуючому; 

3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і 

проведенням судового засідання в режимі відеоконференції; 

4) забезпечує ведення протоколу судового засідання; 

5) забезпечує оформлення матеріалів справи; 

6) виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи. 

Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного 

відображення в протоколі судового засідання. Секретар судового засідання виконує обов’язки 

судового розпорядника у випадку його відсутності. 

 

3. Забезпечення надіслання повісток та інших матеріалів 

Повістка - це письмовий документ, який зазвичай суд використовує як засіб для здійснення 

судового виклику чи повідомлення. Повістки є традиційною формою судового виклику, повідомлення. 

Процесуальні норми, які регулюють вручення судових повісток та викликів регулюються 

ст. 134-139 КПК та Главою 7 параграфом 8 ЦПК. 

Більшість судів вже долучилися до програми «Електронний суд» і запровадили послугу 

SMS-повідомлень учасникам судового процесу. 

Мета таких нововведень – забезпечення своєчасного отримання учасниками судового 

процесу (кримінального провадження) повісток, повідомлень та інших документів під час 

розгляду судових справ. 

Процедура здійснення послуги надсилання SMS - повідомлення учасникам судового 

процесу наступна: судові повістки про виклик до суду надсилаються судом учаснику судового процесу 

(кримінального провадження) у вигляді SMS-повідомлення на його номер мобільного телефону. 

Надсилання таких повісток здійснюється судом у відповідності до статті 135 КПК та ЦПК, якими 

передбачена можливість інформування учасників процесу за допомогою телефону або іншими 

засобами зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення. 

SMS -повідомленням може бути надіслано лише після подання учасником до суду заявки 

про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS -

повідомлення. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або шляхом роздрукування та 

заповнення Учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України. 
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У випадку зміни номеру мобільного телефона учасника чи за наявності обставин, які 

перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS -

повідомлення, учасник повинен невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку здійснення 

судового виклику. 

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS -повідомлення 

здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду. Інформація, що міститься в 

автоматизованій системі документообігу суду є захищеною. 

Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки справи як 

документ по справі, після чого автоматично доставляється у вигляді SMS -повідомлень на номер 

мобільного телефону Учасника. 

Результат доставки SMS -повідомлення на номер мобільного телефону Учасника (дата та 

час доставки або причина не доставки) автоматично розміщується у відповідному електронному 

реєстрі автоматизованої системи документообігу. Відповідальний працівник апарату суду 

роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи. 

До переваг нової послуги віднесено: 

 економія робочого часу працівників апарату суду на відправку судових повісток 

поштою; 

 оперативність в отриманні інформації про час та місце проведення судового засідання 

для учасника судового процесу; 

 зменшення ризику втрати інформації чи взагалі не доставки її до адресата. 

  


