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2020 рік став для всіх нас неочікувано складним 
і незвичним. Спалах коронавірусної хвороби 
змусив усіх змінити свої плани, щоденні звич-
ки. Карантинні умови, введені в Україні як і в 
інших країнах, висунули нові правила, вимоги 
й умови для життя і професійної діяльності.

У періоди найбільших карантинних обмежень 
суд продовжував свою роботу, та навіть працю-

вав із більшим навантаженням - адже восени 2020 
року розпочався  виборчий процес місцевих виборів.

Разом з тим цей рік видався важким для судової системи й через критичне не-
дофінансування (аж до  вимушених зупинок у відправленні поштової кореспон-
денції), нестабільність у питанні оплати праці працівників апарату. До низки ви-
кликів 2020 можна додати ще й очікування нової судової реформи та затримку у 
впровадженні Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Водночас, ми невпинно працювали над тим,  аби правосуддя здійснювалось 
без перешкод, і кожен міг отримати захист своїх прав, доступ до суду й відчути 
комфортні умови, не наражаючи на небезпеку себе та інших. 2020 рік спонукав 
нас замислитись і шукати нові способи взаємодії та співпраці, а також отриму-
вати нові знання, покращувати навички цифрової освіти. 

Цьогоріч суттєво зростає кількість запитів на проведення судових засідань 
в режимі відеоконференції. Робочі зустрічі проводяться на різноманітних 
онлайн-платформах,  збільшується число навчальних вебінарів, дистанційних 
тренінгів та семінарів, у яких бере участь колектив нашого суду для покращення 
якості судочинства, подолання кризових ситуацій та пошуку ефективних шляхів 
вирішення проблем.

Бажаю міцного здоров’я всім, хто, попри випробування, продовжує ефектив-
но працювати, докладаючи щоденних зусиль для забезпечення безперервної 
роботи суду й здійснення судочинства. Висловлюю подяку всьому колективу 
Шостого апеляційного адміністративного суду за віддану працю, готовність до 
змін на краще, прагнення самовдосконалення й високий професіоналізм. 

Андрій Горяйнов
голова суду



На початку 2020 року світ сколихнула пандемія коро-
навірусу, здійнявши хвилю тривоги й занепокоєння, які 
підсилювалися браком інформації щодо нової небезпе-
ки й відсутністю чіткого розуміння як діяти далі.

Зважаючи на необхідність роботи в кризовій ситуації, 
виникла гостра необхідність швидкого реагування на 
нові обставини й переосмислення багатьох аспектів 
роботи суду. Діяльність Шостого ААС цього року зазна-
ла змін, і їх рушійною силою стало особливе піклування 
про безпеку й здоров’я працівників та відвідувачів суду.

З 12 березня 2020 року (рішенням Кабінету Міністрів 
України) в Україні вводиться карантин через спалах у 
світі пандемії коронавірусу. З огляду на це, а також на 
відповідне повідомлення Ради суддів України, Шостий 
ААС звертається до громадян з проханням утриматися 
від відвідин суду за наявних ознак будь-якого вірусного 
захворювання.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 
з 16 березня 2020 року у Шостому ААС:

   забороняється вхід до приміщень суду з вільним 
(загальним) доступом і з обмеженим доступом особам, 
які не є учасниками судових процесів (представниками 
учасників справ) у справах, що перебувають у прова-
дженні Шостого ААС; 

  на пунктах пропуску до приміщень суду запрова-
джено обов’язковий вхідний санітарний контроль, за 
результатами якого до суду не допускаються особи з 
ознаками інфекційних захворювань, зокрема, якщо тем-
пература тіла перевищує 37,3°C, введено обов’язковий 
масочний режим, на входах до приміщень відвідувачі, 
що не мають масок, забезпечуються ними;

У зв’язку із запровадженням карантину істотно збільшу-
ється кількість запитів щодо проведення судових засі-
дань в режимі відеоконференції.

2 квітня 2020 року набирають чинності зміни до Кодексу 
адміністративного судочинства України щодо можли-
вості участі в судовому засіданні в режимі відеоконфе-
ренції поза межами приміщення суду (Закон № 540-IX). 
У 2020 році Шостий ААС, із використанням систем 
TrueConf та EasyCon, забезпечує проведення 808 віде-
оконференцій. Перше судове засідання в режимі ві-
деоконференції поза межами приміщення суду прово-
диться в Шостому ААС 14 квітня 2020 під головуванням 
судді Оксани Епель.

РОБОТА СУДУ ПІД
ЧАС КАРАНТИНУ

ВІДЕО-
КОНФЕРЕНЦІЇ

У 2020 році 
було проведено 

808 відео-
конференцій

2020 рік 
позначений

пандемією 
COVID-19 

  біля залів судового засідання й вбиралень розміще-
ні антисептичні засоби для користування відвідувачами 
суду, на входах до приміщень знаходяться килимки з 
антисептичною рідиною, а біля Інформаційного центру 
- бокс для використаних масок та рукавичок задля за-
побігання забрудненню середовища;

  проводиться інформаційна кампанія з попереджен-
ня коронавірусної хвороби: у приміщеннях суду розмі-
щуються плакати з методами запобігання поширенню 
вірусної інфекції.

Зі свого боку Шостий ААС робить все можливе для 
того, щоб  здійснення правосуддя відбувалось, незва-
жаючи на перепони, й пропонує альтернативні методи 
подачі документів, отримання інформації у справі, а та-
кож проведення судового засідання.
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Ще більшої популярності серед учасників справ під час 
карантину набуває сервіс надання судом інформації у 
Facebook, який працює іще з квітня 2019 року.

Для того, аби пояснити основні принципи роботи серві-
су та порядок обробки і надання  інформації, ми готуємо 
для відвідувачів анімаційне відео, де пояснюємо весь 
процес, а також  наводимо приклади запитань, відпо-
віді на які користувачі можуть отримати за допомогою 
месенджера.

Не тільки карантинні обмеження, але й брак фінансу-
вання видатків суду на відправлення поштової корес-
понденції  підштовхують до проведення інформаційної 
кампанії «Документи на ваш EMAIL», у якій ми гово-
римо про переваги використання електронної пошти 
для направлення судових документів. Акцентуємо увагу 
на економії коштів, часу, уникненні черг і прямих контак-
тів, а також важливості збереження екології.  

У рамках цієї ж кампанії у приміщеннях суду розміщуємо 
інформаційні плакати, створюємо окрему сторінку на 
веб-сайті суду, а також  випускаємо відео «5 простих 
кроків: як отримати судову повістку, не виходячи 
з дому?», де висвітлюємо алгоритм дій для отримання 
судової повістки електронною поштою.

МЕСЕНДЖЕР 
FACEBOOK

ДОКУМЕНТИ НА 
ВАШ EMAIL

У  2020 році ми 
отримали 703 

звернення
через Facebook 
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З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 
доступ до приміщень суду цього року був обмежений, 
але ми невпинно шукали способи, аби жоден не відчу-
вав себе поза судовим процесом, а суд продовжував 
бути гарантом порядку, справедливості й рівності прав. 

З початку 2020 року Шостий апеляційний адміністра-
тивний суд, як і в минулі роки, не припиняє свого розви-
тку та продовжує напрацювання щодо створення ком-
фортних умов для всіх громадян та впровадження ідеї 
доступності правосуддя. 

7 лютого 2020 року керівник апарату суду Ірина Ге-
расименко й прессекретар суду Ольга Шкіль беруть 
участь у круглому столі «Покращення рівня правової 
обізнаності перекладачів жестової мови та перекла-
дачів-дактилологів про судові послуги та процедури». 
Організаторами заходу є Програма USAID «Нове пра-
восуддя» - USAID New Justice Program, фонд «Право і 
Демократія», Українське товариство глухих.

Під час заходу обговорюють результати й подальше впро- 
вадження навчальної програми для перекладачів жес-
тової мови в судових процесах, правові аспекти й про-
блематику участі перекладача жестової мови й, як на-
слідок, пропозиції змін до законодавства.
 
Незважаючи на роботу в складних карантинних умовах 
та обмеженнях у фінансуванні, наші працівники продо-
вжують піклуватись про громадян, що звертаються до 
суду, та працювати над створенням комфортного се-
редовища. Підтримуючи зворотній зв’язок з відвідува-
чами, ми не залишаємо без уваги їх питання, зауважен-
ня й пропозиції - проводимо онлайн-опитування щодо 
якості функціонування суду, в основу якого покладено 
картку громадянського звітування (рішення РСУ від 
02.04.2015 № 28).

Приємно повідомити, що в березні 2020 року Центр по-
літико-правових реформ, який щороку досліджує рівень 
сервісноорієнтованості судів та інновації, що вони ви-
користовують у своїй роботі, та популяризує їх, публікує 
статтю про результати опитування судів, в якій відмічені   
досягнення й Шостого ААС, і наших колег. 

«Формування сучасного, сервісноорієнтованого, по-
збавленого бюрократії суду надзвичайно важливе. 
Описані досягнення безумовно є тими кроками, які 
можуть підвищити довіру до судів. Більшість з пере-
лічених досягнень реалізовані за ініціативою та си-
лами самих працівників суду, нерідко незважаючи на 
недостатнє бюджетне фінансування», – розповідає 
автор дослідження експерт ЦППР Роман Смалюк.

ЦППР наголошує на важливості того, аби створення 
сервісноорієнтованого суду нарешті стало загально-
державною політикою, а відповідні заходи вживалися у 
всіх судах на підставі єдиної стратегії. Прикладами для 
наслідування можуть стати суди, наведені в цьому до-
слідженні, серед яких є й Шостий апеляційний адміні-
стративний суд.

Створення 
сервісно- 

орієнтованого 
суду

Отримуємо 
нагороду «Відкриті 

двері» від ГО 
«Доступно.UA»

Як оцінку нашої роботи у напрямку створення уні-
версального простору, надання доступної та від-
критої інформації Шостий апеляційний адміністра-
тивний суд отримує нагороду «Відкриті двері» від ГО 
«Доступно.UA» за ініціативність та зручну організа-
цію простору для маломобільних груп населення.  У 
цьому році посідаємо почесне 3-тє місце в номі-
нації «Публічні простори».
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З 1 січня 2020 року стають чинними нові правила елек-
тронного декларування. Отже, ще до початку карантину, 
з цього приводу 14 лютого 2020 року на базі Шостого 
апеляційного адміністративного суду відбувається семі-
нар «Електронне декларування для працівників апарату 
суду». Обговорюються різноманітні питання, пов’язані з 
правильністю заповнення даних в електронних декла-
раціях. 

Починаючи з березня 2020 року всі семінари, конфере- 
нції й круглі столи переходять у формат онлайн-зустрі-
чей, що жодним чином не зменшує їх значення та корис-
ті, а навпаки - пропонує їх учасникам більш комфортні 
умови без необхідності зайвих пересувань та витрат 
часу. Таким чином збільшується кількість охочих долучи-
тися до таких заходів, а сама форма проведення стає 
більш популярною, зручною, доречною і доступною. 

Отже, 31 березня 2020 року відбувається відеокон-
ференція учасників робочої групи з питань доступності 
суду й судової установи для осіб з інвалідністю й інших 
маломобільних груп населення в місті Києві.

Під час заходу обговорюються напрацювання й реко-
мендації, які допоможуть судовим установам вивчити  

НАВЧАННЯ 
Й ОНЛАЙН- 
ЗУСТРІЧІ

 Конференції 
переходять у  

формат онлайн- 
зустрічей

й пристосувати державні будівельні норми в галузі ін-
клюзії. Результатом онлайн-зустрічі є пропозиція на-
правити розроблені рекомендації до Ради суддів Укра-
їни для обговорення на черговому засіданні, й осіння 
конференція за результатами втілення ДБН у судах. 

7 квітня 2020 року Шостий апеляційний адміністра-
тивний суд бере участь у вебінарі «Мова для судів: 
новинки правопису», організованому ГО Вектор прав 
людини, Є-Мова, Безкоштовні курси української мови. 
Цей вебінар розпочинає серію онлайнових навчальних 
зустрічей про українську мову, орієнтованих на членів і 
членкинь комунікативних команд судів і всіх, хто прагне 
розвивати свої знання українського правопису й удо-
сконалювати культуру мовлення.

Ольга Шкіль, прессекретарка суду, бере участь у вебі-
нарі «ЗМІ в суді: співпраця з пресслужбою суду», де на 
практиці розбираються питання щодо прискорення по-
шуку інформації про судові справи з використанням мі-
німуму джерел, комунікації прессекретаря зі ЗМІ, права 
та обов’язки журналістів у судовому засіданні.  
 
23 грудня 2020 року проводиться робоча зустріч в он- 
лайн форматі щодо обговорення рекомендацій для 
прессекретарів та пресслужб судів «Як комунікувати у 
кризових ситуаціях». Учасниками заходу є представни-
ки українсько-канадського проєкту «Підтримка судової 
реформи» та Вищої ради правосуддя. Шостий ААС при-
єднується до обговорення представленого рекоменда-
ційного посібника для його подальшого доопрацюван-
ня та внесення змін.
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У грудні 2020 року заступник голови суду Євген Мє-
зєнцев бере участь у круглому столі на тему «Засто-
сування практики Європейського Суду з прав людини 
національними судами», організаторами якого є Наці-
ональна школа суддів України.

У січні 2020 року проходять два заходи за участі суддів 
Шостого апеляційного адміністративного суду:

Організована Міністерством юстиції України панельна 
дискусія на тему «Особливості представництва органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування 
в судах», де Шостий апеляційний адміністративний суд 
представляють Олександр Беспалов і Андрій Парі-
нов.

Суддя Любов Костюк бере участь у круглому столі на 
тему «Судові витрати в Україні в контексті забезпечення 
доступу до правосуддя», організаторами якого є Офіс 
Ради Європи в Україні.

У лютому 2020 року заступник голови суду Євген Мє-
зєнцев, судді Яна Глущенко, Інна Грибан, Василь 
Ключкович, Оксана Епель та Євген Сорочко беруть 
участь у круглому столі на тему «Проблемні питання за-
стосування податкового законодавства України при ви-
рішенні податкових спорів» організованого Центром 
дослідження проблем адміністративної юстиції Київ-
ського регіонального центру Національної академії пра-
вових наук України.

У жовтні 2020 року Євген Мєзєнцев, заступник голо-
ви суду, бере участь в онлайн-зустрічах з представниця-
ми ОБСЄ та ENEMO щодо особливостей та відміннос-
тей цьогорічного виборчого процесу. 

ЗАХОДИ.
КРУГЛІ СТОЛИ

ІНТЕРВ’Ю 
СУДДІВ ШААС

Олена Кузьмишина, заступниця голови суду, дає 
інтерв’ю Судово-юридичній газеті, у якому розповідає 
про інформаційний тиск на суддів під час розгляду ре-
зонансних справ: «Інформаційний тиск є не менш не-
безпечною «зброєю» підривання авторитету суддів-
ської влади, що може призвести до трансформації в 
більш серйозні акти агресії».

Оксана Епель, суддя-речниця Шостого ААС, у інтер-
в’ю газеті «Закон і Бізнес» розповідає про політичний 
вплив та неприхований тиск на суддів у країні: «Якщо в 
державі дозволяється тиск на суддів, це автоматично 
нівелює будь-які досягнення демократії».
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Ще одним кроком у роботі над відкритістю правосуддя 
є створення нового проєкту, присвяченого діяльності 
суду. 17 квітня 2020 року Шостий ААС розпочинає се-
рію відео «Щирі та відкриті», з яких можна зрозуміти 
у чому полягає робота апарату суду, а саме 11-ти відді-
лів, а також секретарів судового засідання та помічни-
ків суддів. Крім того, можна побачити і познайомитись 
з працівниками й працівницями суду, краще зрозуміти 
особливості діяльності кожного відділу, обов’язки, осо-
бисті мотиви й думки працівників.

Продовжує своє життя онлайн-видання професійних 
скетчів Шостого ААС «PROправо», яке, сподіваємось, 
стає у нагоді вже багатьом.  Цьогоріч виходять у світ 4 
нових випуски (№№ 13-16), перший з яких присвячений 
актуальним питанням карантинного 2020 року. Не менш 
цікавими й корисними є інші. Наприклад, 15-ий випуск 
присвячений  15-річчю з дня ухвалення Кодексу адміні-
стративного судочинства й містить нариси працівників 
суду про небуденні випадки застосування КАС України 
та незвідані його норми. А 16-ий випуск «PROправо» 
виходить дещо в іншому форматі, який не стосується 
судової практики та правових позицій. Значна увага у 
ньому приділяється розробленню та функціонуванню 
ЄСІТС (Єдиної судової інформаційно-телекомунікацій-
ної системи), що має на меті покращити та полегшити 
роботу суду, і, відповідно, суттєво вплине як на роботу 
працівників апарату суду, так і на доступ до правосуддя 
в цілому.

12 травня 2020 року створюється новий проєкт Шос-
того апеляційного адміністративного суду – Судові 
подкасти, де спілкуються працівники апарату суду й 
судді, обговорюючи нововведення в роботі, актуальні 
питання судочинства та позицію Шостого ААС у вирі-
шенні тієї чи тієї правової проблеми.

Робота інформаційного центру під час карантину 
(учасниці розмови: Ірина Герасименко, керівник 
апарату суду; Ольга Шкіль, прессекретарка суду; 
Антоніна Коваленко, начальниця Інформаційного 
центру);

Ухвала про без руху та строки на усунення недоліків 
під час карантину (учасниці розмови: помічниці суд-
дів Марія Доник і Юлія Коляда, прессекретарка суду 
Ольга Шкіль);

Судове засідання в режимі відеоконференції під час 
карантину (учасниці: суддя-речниця Шостого ААС 
Оксана Епель, прессекретарка суду Ольга Шкіль).

Строки на оскарження судових рішень і порядок на-
брання ними законної сили (учасники: заступник го-
лови Шостого ААС, суддя-речник Євген Мєзєнцев, 
прессекретарка суду Ольга Шкіль).

Представництво й самопредставництво (учасники 
розмови: суддя Шостого ААС Андрій Кучма, секре-
тарки судового засідання Дар’я Суркова та Юлія 
Король, прессекретарка суду Ольга Шкіль).

Команда «Секретар-Помічник-Суддя» (учасники роз- 
мови: суддя Шостого ААС Наталія Єгорова, поміч-
ник судді Артем Дерев’янко, секретарка судового 
засідання Лілія Казюк, прессекретарка суду Ольга 
Шкіль).

ПРОЄКТИ ПОПРИ 
КАРАНТИННІ 
ТРУДНОЩІ

Теми, 
які прозвучали

у 2020 році:
Новий проєкт

«Судові подкасти»
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У 2020 році, на жаль, було не так багато приводів для 
святкувань, але ми не могли оминути своєю увагою свя-
та медичних працівників. Ми долучаємося до всесвіт-
нього руху підтримки медперсоналу й звертаємося до 
них з наших електронних сторінок та в соціальних ме-
режах.  

Шостий ААС підтримує медичних працівників, вислов-
лює слова вдячності й захоплення їх працею у надсклад-
них умовах, та з бажанням допомогти під час карантину 
створює соціальне відео про наші нові щоденні звички, 
які зменшують кількість роботи для працівників екстрен-
ної медичної допомоги.

Не порушуючи правил карантину, ми підтримуємо що-
річну традицію робити «спільне» фото у Всесвітній день 
вишиванки.) 

Плине час, ми звикаємо до нових умов і самовдоско-
налюємось. Тому, з особливою гордістю вітаємо наших 
працівників, які, всупереч труднощам і перепонам, до-
сягли значних успіхів та отримали високу оцінку резуль-
татів своєї роботи.  

ПРИВІТАННЯ 
Й ДОСЯГНЕННЯ

У грудні 2020 року відділ управління персоналом 
Шостого апеляційного адміністративного суду отри-
мує нагороду за впровадження кращої практики 
підтримки залученості персоналу в державному 
органі. Диплом і нагороду отримує Владислава Но-
вак – начальник відділу управління персоналом, яка 
виступила із доповіддю щодо важливості інтеграції зді-
бностей і талантів працівників у робочий процес задля  
ефективної професійної реалізації та підвищення їх кон-
курентоспроможності.

Для деяких наших колежанок 2020 рік став дуже зна-
чущим у їх професійній діяльності, адже їм вдалося 
успішно вийти на новий щабель кар’єрного шляху, 
здобувши довгоочікуване призначення на посаду 
судді.  Пишаємося досягненнями Марії Кравчук, 
Ірини Рідзевської, Любави Білоцької та Юлії 
Ковтун. Бажаємо вам зважених та мудрих рішень і 
подальших звершень.

Краща 
практика 

підтримки 
залученості 
персоналу
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Упродовж 2020 року, коли соціальні мережі вкотре ста-
ли чи не одним з найголовніших ресурсів отримання 
інформації, ми активно продовжуємо наповнювати наші 
сторінки у фейсбуці та офіційний сайт актуальним кон-
тентом.

На офіційній сторінці суду публікуємо останні події й 
оновлення режиму роботи суду на період карантину, 
проводимо інформаційну кампанію «Документи на ваш 
email», випускаємо серію відео для знайомства відвіду-
вачів з роботою працівників апарату суду, публікуємо 
останні оновлення правових позицій, щотижневу ста-
тистику, освітлюємо резонансні справи, відповідаємо 
на запити громадян у месенджері. 

У 2020 році кількість підписників сторінки суду у 
Facebook збільшилася на 328 осіб (було - 1623, стало 
1951).

На сторінці Школи судової журналістики продовжу-
ємо вести освітні рубрики, що стосуються вивчення 
українського правопису та правильного вживання юри-
дичних термінів. 

У 2020 році кількість підписників сторінки збільшилася 
на 181 особу (було - 855, стало 1036).

У 2020 році кількість підписників сторінки Онлайн-ви-
дання «PROправо» збільшилася на 189 осіб (було - 
879, стало 1068).

У 2020 році кількість учасників групи Електронне де-
кларування збільшилася вдвічі (було - 5595, стало - 
11169).

У 2020 році кількість учасників групи Кодекс адмі-
ністративного судочинства України: обгово-
рення змін збільшилася на 197 осіб  (було - 1648, 
стало - 1845).

СОЦІАЛЬНІ 
МЕРЕЖІ
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Розгляд справ 

Надходження справ на розгляд, 2018—2020 рр.

Розглянуто справ, 
2018—2020 рр.

Як судом першої інстанції – 128 справ;

Як судом апеляційної інстанції – 24866 справ;

Відсоток розгляду справ – 92,98%;

Середньомісячна кількість розглянутих справ 

на 1 суддю – 77 справ;

Середня тривалість розгляду справи – 51 день.

на 1 суддю: 2020 р. – 83 справи;  2019 р. – 74 справи;   2018 р. – 115 справ.

Середньомісячне надходження справ  

кількість рішень ШААС, переглянутих у касаційному порядку

кількість змінених і скасованих рішень ШААС

Залишок нерозглянутих справ, 2018—2020 рр.

Якість розгляду справ, 2018—2020 рр.
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Через підсистему «Електронний 
суд» у 2019 році надійшло 1317  
документів, з них:

апеляційні скарги – 252,

позовні заяви – 6,

кореспонденція у справах – 1059.

Справ з апеляційними скаргами із судів першої інстанції – 26293

Повернутих з КАС ВС – 252

Заяв про перегляд судового рішення  
за нововиявленими обставинами – 45

Заяв про перегляд судового рішення  
за виключними обставинами – 46

Заяв про виправлення описки, роз’яснення рішення,  
повернення судового збору тощо – 110

Позовних заяв – 178

49135  вхідних документів, з них 17842 електронні листи

1461 картка додаткових матеріалів

58694 зворотних поштових повідомлень 

ЕЛЕКТРОННИЙ СУД

Надійшло та зареєстровано в
автоматизованій системі документообігу суду 
(АСДС) канцелярією суду:

137685 рекомендованих листів 
(повістки та судові рішення, 
листування відділів); 

10376 електронних листів.

Прийнято від суддів 27 753 справи 
після завершення розгляду.

Відправлено до судів першої 
інстанції 27113 справ.

Усі позовні заяви, апеляційні скарги 
(26880) та документи (49135) 
відскановано і розміщено в АСДС. 

Справи після автоматизованого 
розподілу і документи, що стосуються 
справ, передані суддям-доповідачам.

ВІДПРАВЛЕНО

Документообіг у суді
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До виборчого процесу готуємо інформаційний буклет щодо особливостей застосування 
норм процесуального права під час розгляду адміністративних справ, пов’язаних з ви-
борчим процесом. 

У 2020 році Шостий ААС, згідно з установленою законом юрисдикцією, розглядав спра-
ви, пов’язані з виборчим процесом:

проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі 179 
(Харківська область), призначених на 15 березня 2020 року (виборчий процес розпо-
чався 16 січня 2020 року);

проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі  
№ 208 (Чернігівська область), призначених на 25 жовтня 2020 року (виборчий процес 
розпочався 26 серпня 2020 року);

чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім 
визначених пунктами 2 і 3 Постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року  
№ 795-IX), призначених на 25 жовтня 2020 року (виборчий процес розпочався 05 верес-
ня 2020 року).

ВИБОРЧІ ПРОЦЕСИ 2020

позовів

4 0 00
переглянуто КАС ВС

скасовано / зміненоапеляцій

позовів

25 12 018
переглянуто КАС ВС

скасовано / зміненоапеляцій

позовів

70 181 027
переглянуто КАС ВС

скасовано / зміненоапеляцій

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ І РОБОТА З 

ВІДВІДУВАЧАМИ (порівняно з 2019 роком)

• проведено 10320 судових засідань (    на 5296) 

• 17052 особи відвідали судові засідання (    на 12925)  

• опрацьовано 19594 телефонні звернення до Інформаційного центру (    на 5896)

• опрацьовано 1451 безпосереднє звернення до Інформаційного центру (    на 356)

• 1456 осіб ознайомлені з матеріалами справ (    на 694)

• проведено 808 судових засідань у режимі відеоконференції (    на 106)

• надано 703 відповіді на офіційній фейсбук-сторінці суду  (    на 311)
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Звіт підготували:  
Ірина Герасименко, Альона Заболотна, Євген Гончаренко, 

Валентина Колумбет, Галина Качан, Антоніна Коваленко
Літературний редактор — Наталія Ернандес-Флор,

дизайн і верстка — Тамара Борисова

Суд не лишився осторонь тих проблем у медичній галу-
зі, з якими опинилося віч на віч українське суспільство із 
розгортанням пандемії коронавірусної хвороби.  

Тож у квітні 2020 року за ініціативи голів апеляційних 
судів Київщини було започатковано благодійний збір 
коштів серед суддів і працівників судів міста Києва, Ки-
ївської, Черкаської, Чернігівської та Сумської областей. 
Завдяки зібраним коштам придбано та передано відпо-
відним медичним закладам:
• апарат штучної вентиляції легень, респіратори – для 
КПН «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікар-
ня»;
• шприцевий насос – для Центру паліативної допомоги 
дітям міста Києва.

Шостий ААС висловлює подяку лікарям, працівникам лі-
карень та екстреної медичної допомоги за щоденну, са-
мовіддану роботу, і надалі готовий підтримувати медич-
них працівників, які першими стоять на захисті здоров’я 
нації від пандемії COVID-19.

СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ
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ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
тел.: +38 044 254 21 99

e-mail:inbox@6aa.court.gov.ua   web-site:6aas.gov.ua                                      


