
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.12.2020 № 72        4 сесія 8 скликання  

        м. Вінниця 

   

Про хід виконання «Програми  організаційного  

забезпечення діяльності судів м. Вінниці на  

2015 – 2020 роки» у 2020 році та затвердження  

«Програми організаційного забезпечення  

діяльності судів Вінницької міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

 

 

Керуючись пунктом 22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1950 року, ратифікованої Верховною Радою України 17 

липня 1997 року, Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів», з метою забезпечення належного організаційного забезпечення 

діяльності органів правосуддя на території Вінницької міської територіальної 

громади. 

Відповідно до ст.ст.1, 55 Конституції України Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава; права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом.  

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. 

Нормами пп.2 п.а) ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування сприяють 

діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної 

поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

На виконання зазначених вище положень чинного законодавства рішенням 

міської ради від 25.09.2015 №2306 (зі змінами) затверджено «Програму 

організаційного забезпечення діяльності судів м. Вінниці на 2015 – 2020 роки».  

На виконання розділу 5 «Програми організаційного забезпечення діяльності 

судів м. Вінниці на 2015 – 2020 роки» уточненим розписом бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік передбаченні асигнування 

в сумі 400 тис. грн. на виконання "Програми організаційного забезпечення 

діяльності судів м. Вінниці на 2015-2020 роки", з них: 



- видатки Територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Вінницькій області на заходи, які виконує  Вінницький міський суд 

Вінницької області - 400,0 тис. грн. 

Згідно з помісячним розписом доходів і видатків бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік станом на 15 грудня 2020 

року видатки на виконання заходів «Програми організаційного забезпечення 

діяльності судів м. Вінниці на 2015-2020 роки» профінансовані в сумі 400 тис. 

грн. 

Рішенням Вінницької міської ради від 30.08.2013 №1405 затверджено 

Стратегію розвитку «Вінниця-2020», одним із стратегічних пріоритетів якої є 

формування сильної місцевої громади, що передбачає формування ефективних 

органів, забезпечення участі у розбудові населених пунктів, що входять до 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади всіх зацікавлених сторін 

та спільне бачення владою і громадою його майбутнього.  

Зважаючи на зазначене, сприяння діяльності судових органів населених 

пунктів, що входять до Вінницької міської територіальної громади за своїм 

змістом має на меті реалізацію пріоритету  Стратегії розвитку «Вінниця-2020» 

щодо формування сильної місцевої громади із розвинутим громадянським 

суспільством.  

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту правової політики та якості міської 

ради взяти до відома.  

2. Виконавчим органам міської ради вважати дану Програму завершеною в 

цілому.  

3. Затвердити Програму організаційного забезпечення діяльності судів 

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки згідно з 

Додатком. 

4. Доручити Виконавчому комітету міської ради та Департаменту фінансів 

міської ради щорічно при формуванні проєкту бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на відповідний рік, передбачити 

фінансування видатків, пов’язаних з виконанням заходів вищевказаної 

Програми. 

5. Рішення міської ради від 25.09.2015 №2306 (зі змінами), яким  затверджено 

«Програму організаційного забезпечення діяльності судів м. Вінниці на 

2015 – 2020 роки» втрачає чинність з 01.01.2021 року.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і 

етики ( С. Василюк) та постійну комісію міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ярова). 

 

 

Міський голова                                                                           С. Моргунов 

 



           Додаток  

                                                                          до рішення міської ради 

                                                                          від 24.12.2020 № 72            

  

ПРОГРАМА 

організаційного забезпечення діяльності судів Вінницької міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки 

  

1. Паспорт Програми 

 

1 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документу про розроблення 

програми    

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року, яка ратифікована 

Верховною Радою України 17 липня 

1997 

2 Розробник програми 
Департамент правової політики та 

якості міської ради  

3 
Відповідальний виконавець 

програми 

Департамент правової політики та 

якості міської ради 

4 Цільові групи програми 

жителі Вінницької міської 

територіальної громади (далі-ВМТГ, 

суди, виконавчі органи міської ради  

5 Терміни реалізації програми 2021-2023 роки  

 6  Мета Програми 

створення належного рівня реалізації 

правосуддя в місті, поступового 

покращення рівня забезпеченості судів 

та сприяння більш швидкому розгляду 

справ у судах 

 7 

Зв’язок з КІРМ 2030 та назва 

стратегічного проєкту(ів), якщо 

такі є 

Візія 5 «Місто сильної громади»:  

- стратегічний намір 2:розвиток 

громадянського суспільства. 

Розвиток громадянського 

суспільства шляхом подальшого 

впровадження принципів 

партисипативної демократії, 

комплексних заходів із 

підтримки інституцій 

громадянського суспільства, 

правопросвітництва та 

громадської освіти; - підціль 2.3. 

Підвищення правової свідомості 

жителів ВМТГ про їхні права і 

свободи, порядок їх реалізації, 

відновлення у разі порушення, 



що дасть їх можливість стати 

більш активними, дієвими, 

патріотичними, сумлінними, 

небайдужими до розвитку 

рідного міста 

8 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми протягом усього терміну 

виконання, всього, грн 

4 797 тис. грн.  

 з них:  

 
- кошти бюджету Вінницької 

міської територіальної громади, грн 
4 797 тис. грн. 

 - кошти державного бюджету, грн - 

 
- інші джерела фінансування 

(назвати), грн 
- 

9 
Очікувані результати виконання 

програми 

Створення в судах ВМТГ належних 

умов для здійснення правосуддя на 

рівні, достатньому для гарантування 

права кожного на судовий захист 

незалежним та неупередженим 

судом. 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма.  

 

Враховуючи соціальну, економічну та політичну ситуацію у державі, в 

Україні проводиться постійне реформування системи правосуддя, проте до 

остаточного варіанту зазначеної системи держава ще й досі не дійшла виходячи 

із багатьох проблем, які з цим пов’язані.  

Одним з негативних факторів, що унеможливлюють успішне завершення 

судово-правової реформи, є незадовільний стан приміщень судів, які б 

відповідали вимогам щодо здійснення судочинства, та недостатнє забезпечення 

технічними засобами фіксування судових засідань, комп’ютерної, копіювальної 

техніки тощо.  

Незважаючи на ряд рішень, прийнятих Верховною Радою України, 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України для виправлення 

становища, що склалося, переважна більшість судів розміщується в 

приміщеннях, у яких неможливо створити належні умови для відправлення 

правосуддя. У судах відсутні приміщення, зокрема немає достатньої кількості 

залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, 

судових розпорядників, кімнат для прокурорів і адвокатів, свідків, що 

перешкоджає розгляду належним чином справ. Тому з об'єктивних причин у 

багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та 

порушення прав і законних інтересів громадян.  



Непоодинокі випадки, коли утвореним в результаті проведення 

судовоправової реформи судам не виділені службові приміщення, що 

унеможливлює здійснення подальших заходів, пов'язаних з реформуванням.  

Розроблення Програми здійснювалось на підставі Конституції України,  

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Конвенції ООН «Про захист 

прав людини і основоположних свобод», Концепції вдосконалення судівництва 

для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, затвердженої Указом Президента України №361/2006 від 

10.05.2006р. та інших нормативно-правових актів України.  

Реалізація Програми направлена на виконання положень чинного 

законодавства України та «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030», 

затвердженої рішенням Вінницької міської ради від 22.02.2019р. №1542, Статуту 

територіальної громади міста Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької 

міської ради від 29.10.2010р. №2975. 

 

3. Мета програми 

 

Враховуючи те, що відповідно до Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом, необхідно створення відповідних умов для можливості 

реалізації зазначених прав, передбачених міжнародними документами та чинним 

законодавством України.  

Програма організаційного забезпечення діяльності судів ВМТГ  на 2021-

2023 роки (далі - Програма) розроблена для створення належного рівня реалізації 

правосуддя в місті, поступового покращення рівня забезпеченості судів та 

сприяння більш швидкому розгляду справ у судах за допомогою сучасних 

технічних засобів, попередження та профілактики вчинення корупційних діянь, 

а також у зв’язку з необхідністю зміцнення громадського порядку, дотримання 

та захисту прав мешканців ВМТГ у судах на території міста. 

Цільовими групами в процесі реалізації даної програми є: жителі ВМТГ, 

суди та працівники судів на території ВМТГ, організації, установи та 

підприємства, які здійснюють свою діяльність на території ВМТГ, органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до функцій яких 

віднесено забезпечення безпеки та правопорядку території ВМТГ.  

 

4. Пріоритетні завдання програми 

 

Суд є однією з найважливіших складових державної влади, а тому 

створення дієвої системи правосуддя, яка гарантуватиме захист прав та свобод 

людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня 

правосвідомості в українському суспільстві є одним з пріоритетних завдань як 

держави, так і територіальних громад, представницьким органом якої у ВМТГ є 

міська рада.  

 Завдання програми є: 

- покращення матеріально-технічної бази судів, що знаходяться на 

території міста Вінниці, для підвищення якості обслуговування, забезпечення 



належних, комфортних умов громадянам та юридичним особам, які беруть 

участь в судових процесах. 

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та 

етапи виконання програми. 

 

Належне забезпечення діяльності судів є однією з гарантій незалежності 

судів та суддів. Зважаючи на надзвичайну важливість якісного функціонування 

судової системи, у судах повинні бути створені усі необхідні умови для 

виконання завдань, пов’язаних зі здійсненням правосуддя. А тому для 

забезпечення можливості виконання вимог процесуального законодавства під 

час розгляду справ суди повинні бути забезпечені облаштованими 

приміщеннями, технічними засобами та матеріалами, які є необхідні для якісного 

здійснення правосуддя.  

Зазначене є, безумовно необхідним для комфортного відвідування 

мешканцями ВМТГ (учасниками процесу) приміщень органів правосуддя, 

перебування в залах судових засідань, залах очікування тощо. 

 

6. Зв’язок із стратегічними документами розвитку ВМТГ, Вінницької 

області і держави. 
 

«Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» передбачає 

збільшення ресурсних можливостей, що сприятимуть розвитку громадянського 

суспільства; підвищення рівня правової грамотності, збільшення кількості 

свідомих вінничан; розвиток систем зворотного зв'язку з жителями, а саме 

інформування жителів ВТМГ про їхні права і свободи, порядок їх реалізації, 

відновлення у разі порушення, що дасть їм можливість стати більш активними, 

дієвими, патріотичними, сумлінними, небайдужими до розвитку рідного міста 

Відповідно до даної цілі місто має постійно вдосконалювати політику 

надання адміністративних послуг, модернізовувати технологічні системи і 

покращувати практику управління задля ефективнішого надання послуг 

мешканцям міста. 

Таким чином, запровадження даної Програми цілком відповідає 

стратегічним пріоритетам і цілям «Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниці 

2030» та надасть можливість безперешкодного доступу громадян до органів 

правосуддя з метою захисту своїх порушених, оспорюваних чи невизнаних прав,  

свобод та інтересів, а також забезпечить можливості даним органам якісно 

виконувати свої обов’язки та вимоги законодавства України.  

Фінансування ремонтних робіт приміщень судів, які розташовані на 

території ВМТГ, їх технічне оснащення відповідно до вимог законодавства, 

сприятиме задоволеності роботою суду учасниками проваджень, сприйняття 

ними роботи суду та якості послуг, які ними надаються, що в свою чергу є 

складовою громадської довіри до суду. 

Внаслідок реалізації попередньої «Програми організаційного забезпечення 

діяльності судів м. Вінниці на 2015-2020 роки», збільшилась кількість вчасно 

розглянутих справ, з’явилась можливість створити належні умови для 

повноцінного функціонування і діяльності судів, утвердження принципу 

верховенства права, забезпечено захист прав і свобод людини та громадянина, 



розвиток України як правової держави, що свідчить про корисність такої 

практики, дієвість та необхідність існування таких програм для можливості 

забезпечення належної роботи органів правосуддя у місті. 

 Реалізація заходів Програми не пов’язана з проблематикою, вказаною у 

наскрізних темах. 

 



7. Напрями діяльності і заходи/проекти програми 
№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів/проектів 

програми 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о

н
ан

н
я
 

за
х

о
д

у
/п

р
о

єк
ту

 з
 

р
о

зб
и

в
к
о

ю
 п

о
 

р
о

к
ах

 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

о
 

ф
ін

ан
су

в
а
н

н
я
 

Ф
ін

ан
су

в
а
н

н
я
 

в
сь

о
го

 (
ти

с.
гр

н
.)

 Фінансування в розрізі 

років реалізації 

програми, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 покращення матеріально-

технічної бази судів, що 

знаходяться на території 

міста Вінниці, для 

підвищення якості 

обслуговування, 

забезпечення належних, 

комфортних умов 

громадянам та 

юридичним особам, які 

беруть участь в судових 

процесах 

капітальний ремонт 

частини даху адмінбудівлі 

2021-2023 Вінницький 

окружний 

адміністративний 

суд 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

500 500 
  

Відновлення 

експлуатаційних 

властивостей 

будівлі суду 

відповідно до 

Державних 

будівельних 

норм України 

2 оснащення зали судового 

засідання 

2021-2023 Вінницький 

окружний 

адміністративний 

суд 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

300 
 

150 150 Облаштування 

залу судового 

засідання 

місткістю 50 та 

більше осіб, 

площею не 

менше 70 кв.м., 

розрахованого 

на розгляд 

резонансних 

справ, з 

можливістю 

розміщення в 

них відвідувачів 

та представників 

ЗМІ відповідно 

ДБН В.2.2-

26:2010 



3 облаштування 

прибудинкової території 

(майданчика для 

паркування), 

облаштування 

прибудинкової території 

(газон) 

2021-2023 Вінницький 

окружний 

адміністративний 

суд 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

700 
 

350 350 Облаштування 

прибудинкової 

території 

шляхом 

створення місць 

для паркування 

для працівників 

та відвідувачів 

суду, 

облаштування 

газону. 

4 меблювання зали судових 

засідань, проведення 

ремонтних робіт в 

приміщеннях суду, 

облаштування приміщення 

архіву системою 

автоматизованого 

пожежогасіння, придбання 

стелажів металевих 

2021-2023 Вінницький 

апеляційний суд 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

300 100 100 100 Покращення 

умов для 

відвідувачів 

суду (учасників 

процесу) 

створення 

належних умов 

для здійснення 

правосуддя, 

забезпечення 

належного 

збереження 

архівних 

документів та 

дотримання 

умов 

протипожежних 

заходів 

5 ремонт залів судових 

засідань, заміна 

пластикових вікон 

сходових клітин, 

капітальний ремонт 

туалету для маломобільних 

верств населення 

2021-2023 Господарський 

суд Вінницької 

області 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

597 199 199 199 Покращення 

умов для 

здійснення 

правосуддя, 

умов 

перебування 

суддів, 

працівників 

апарату суду, 

учасників 

процесу та  



         інших 

відвідувачів у 

приміщенні 

суду, 

забезпечення 

доступу особам з 

інвалідністю та 

іншим 

маломобільним 

верствам до 

правосуддя 

6 здійснення оплати послуг з 

опорядження архівних 

справ 

2021-2023 ТУ ДСА України в 

Вінницькій 

області, 

Вінницький 

міський суд 

Вінницької 

області, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

743 543 100 100 Створення 

необхідних умов 

для сприяння 

реалізації прав 

мешканців 

ВМТГ 

7 виготовлення проектно -

кошторисної документації 

для встановлення 

протипожежного захисту 

2021-2023 ТУ ДСА України в 

Вінницькій 

області, 

Вінницький 

міський суд 

Вінницької 

області, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

57 57 
  

Здійснення 

розрахунку 

вартості робіт 

для 

встановлення 

системи 

протипожежного 

захисту у 

приміщенні суду 



8 проведення ремонту та 

реставрації приміщень 

загального користування та 

першого поверху будівлі 

суду 

2021-2023 ТУ ДСА України в 

Вінницькій 

області, 

Вінницький 

міський суд 

Вінницької 

області, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

1300 200,00 550 550 Покращення 

рівня реалізації 

правосуддя, 

умов праці 

працівників суду 

та доступу 

мешканців 

ВМТГ та гостей 

міста шляхом 

створення 

"Прозорого 

офісу", ремонту 

та реставрації 

приміщень 

загального 

користування 

сходових клітин, 

заміна 

електропроводки 

9 закупівля оргтехніки 2021-2023 ТУ ДСА України в 

Вінницькій 

області, 

Вінницький 

міський суд 

Вінницької 

області, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, Департамент 

фінансів міської 

ради 

бюджет 

Вінниць

кої 

міської 

територі

альної 

громади 

300 
 

150 150 Забезпечення 

належного 

функціонування 

електронного 

судочинства, 

шляхом 

оцифрування 

документів 

 

 

 

 



8. Система управління та контролю за ходом виконання програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань.  

Виконавчі органи міської ради, суди ВМТГ, Територіальне управління 

державної судової адміністрації у Вінницькій області забезпечують їх реалізацію 

в повному обсязі та у визначені терміни.  

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює департамент 

правової політики та якості міської ради. Відповідальні за виконання Програми 

щорічно до 10 грудня поточного року інформують департамент правової 

політики та якості  про стан виконання заходів.   

Узагальнена інформація щодо виконання заходів Програми аналізується 

розробником.   

Крім цього, з метою забезпечення контролю за досягненням поставлених 

цілей визначено перелік показників моніторингу реалізації програми. Для 

визначення необхідності коригування документу щорічно проводитиметься 

аналіз ефективності дії програми, виходячи з фактичних показників 

моніторингу.   

Внесення змін до Програми здійснюватиметься  за процедурою внесення 

змін до місцевих нормативних актів.   

Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого 

комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою одночасно з 

пропозиціями щодо внесення змін та коригувань.  

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України.  

Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше 15 

квітня року, наступного за звітним. Звіт надсилається Департаменту економіки і 

інвестицій міської ради. 

 

9. Показники моніторингу (ключові показники) програми 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідне 

значення 

показника 

Прогнозні показники, по 

роках 

2021р. 2022р. 2023р. 

1 Кількість виконаних заходів Програми тис. грн - 6 7 7 

2 Обсяг фінансування передбачений на 

організаційне забезпечення діяльності судів 
тис. грн - 1 599 1 599 1 599 

  

 

 

 

Міський голова                                                              С.Моргунов 

 

 

 

 



Департамент правової політики та якості міської ради  

Хващевська Людмила Володимирівна 

Заступник начальника відділу по роботі з об’єктами нерухомості. 

  
 

 

 

 


