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1. Організаційна структура господарського суду Івано-Франківської 
області. 

1.1  Штатна  чисельність  та  штатний  розпис  суду,  фактична 
чисельність працівників суду, співвідношення між фактичною та штатною 
чисельністю працівників.

Господарський суд Івано-Франківської області очолює голова суду Шіляк 
М. А., заступник голови суду Ткаченко І. В., які 20 квітня 2017 р. були обрані 
на адміністративні посади зборами суддів у відповідності до положень Закону 
України “Про судоустрій і статус суддів”.

Організаційну,  кадрову,  аналітичну  та  фінансову  діяльність  суду 
забезпечують  -  керівник  апарату  суду,  заступник  керівника  апарату  суду  та 
4 відділи:
1) відділ кадрового забезпечення – служба управління персоналом;
2) відділ економічно-господарського забезпечення;
3) відділ  статистики,  інформаційно-аналітичного  забезпечення  суду  та 
контролю, в структурі якого функціонує бібліотека; 
4) відділ документального забезпечення, канцелярія, архів суду.

Апарат  та  структурні  підрозділи  суду  здійснюють  свою  діяльність  з 
урахуванням положень Закону України “Про судоустрій і  статус суддів”,  на 
підставі  Положення  про  апарат  господарського  суду  Івано-Франківської 
області,  яке  було  погоджено  начальником  територіального  управління 
Державної судової адміністрації в Івано-Франківській області та затверджене 
зборами  суддів  господарського  суду  Івано-Франківської  області  (рішення 
зборів № 9 від 16 листопада 2012 р., із змінами, внесеними рішенням зборів 
суддів  № 1  від  20  лютого  2015  р.),  а  також інших  положень  та  посадових 
інструкцій.

Згідно з наказом Державної судової адміністрації України від 19 квітня 
2016 р. № 78, штатна чисельність суддів була зменшена на 1 штатну одиницю.

У зв’язку  із  внесенням  змін  до  штатного  розпису  суду,  станом  на  12 
лютого 2016 р., зменшено чисельність апарату суду на 3 штатних одиниці – 2 
одиниці помічника судді та 1 одиниця секретаря судового засідання.

На підставі наказу Державної судової адміністрації України від 08 серпня 
2017  року  №  842  «Про  визначення  кількості  суддів  у  господарських  судах 
України» внесено зміни до штатного розпису суду станом на 01 вересня 2017 
року, зменшивши штатну чисельність суддів ще на одну одиницю.

Таким  чином,  станом  на  15  грудня  2017  р.,  штатна  чисельність  суду 
становить 110 одиниць, у тому числі 22 посади суддів (з них 2  –  керівництво 
суду),  24  посади  помічників  судді  (в  тому  числі  помічник  голови  суду  і 
помічник заступника голови суду), 51  посада секретаря судового засідання та 
інших державних службовців та 13 посад інших працівників суду.

Фактичний склад працівників суду на кінець звітного періоду становить 
103 особа, зокрема, суддів (у тому числі голова суду та заступник голови) – 21, 
керівник апарату – 1, заступник керівника апарату – 1, начальники відділів – 4, 
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заступники начальників відділу – 1, помічники суддів (з них 1 помічник голови 
суду та 1 помічник заступника голови суду) – 23, секретарі судового засідання – 
22,  спеціалісти  всіх  категорій  –  17,  старший  консультант  –  1,  а  також  7 
службовців та 5 інших працівників.

Кількість вакантних посад в суді складає 7 одиниць (6,80% від штатної 
чисельності),  зокрема,  суддя  –  1,  помічник судді  –  1,  заступник  начальника 
відділу  документального  забезпечення,  канцелярії  -1,  головний  спеціаліст 
відділу  економічно-господарського  забезпечення  –  1,  провідний  спеціаліст 
відділу  кадрового  забезпечення,  служби  управління  персоналом  -1, судовий 
розпорядник – 1, водій – 1.

У  відсотковому  співвідношенні  в  суді  заповненими  є  93,63%  посад 
працівників  суду,  зокрема,  95,45%  посад  суддів,  95,83%  посад  помічників 
суддів (з них 1 посада помічника голови суду та 1 посада помічника заступника 
голови  суду),  87,0%  посад  державних  службовців,  100%  посад  службовців, 
83,33% посад інших працівників.

Впродовж звітного періоду в суді проведено три конкурси на заміщення 
вакантних  посад  державних службовців  категорії  «В»  державної  служби.  За 
результатами проведення конкурсів  прийнято одного працівника – секретаря 
судового засідання.

Протягом  звітного  періоду  за  угодою  сторін  звільнено  1  секретаря 
судового засідання.
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2. Аналіз виконання постанови пленуму Вищого господарського суду 
України та плану роботи господарського суду Івано-Франківської області

Аналіз  виконання постанови пленуму Вищого господарського суду 
України.

Організація  діяльності  Господарського  суду  Івано-Франківської  області 
в  2017  році  здійснювалась  відповідно  до положень  законів  України  “Про 
судоустрій  і  статус  суддів”,  “Про  відновлення  довіри  до  судової  влади  в 
Україні”,  “Про  очищення  влади”,  “Про  забезпечення  права  на  справедливий 
суд”, рішень Ради суддів України, постанов пленуму Вищого господарського 
суду  України,  згідно  планів  роботи  Вищого  господарського  суду  України, 
господарського суду, рішень зборів суддів. 

В звітному періоді організаційна робота суду була спрямована, зокрема, 
на  виконання  постанов  Пленуму  Вищого  господарського  суду  України  “Про 
підсумки роботи господарських судів України в 2016 році та завдання на 2017 
рік” від 03.02.2017 № 1, “Про підсумки роботи господарських судів України в 
першому півріччі 2017 року” від 06.07.2017 № 3 .

В  п.  2  постанови  пленуму  від  03.02.2017  №  1  (надалі  “Постанова 
Пленуму”) визначено  наступні  завдання  та  напрямки  діяльності  місцевих 
господарських судів:

1.  Не  рідше  одного  разу  на  три  місяці  проводити  збори  суддів  та 
працівників апарату судів з обговорення стану здійснення правосуддя, питань 
щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників 
апарату суду, питань щодо практики застосування законодавства.  Розробляти 
пропозиції щодо вдосконалення такої практики і законодавства та подавати їх 
до Вищого господарського суду України.

2.  Здійснювати  аналіз  навантаження  суддів  і  дотримання  їхньої 
спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу та 
інформувати  Вищий  господарський  суд  України  про  помилки  і  недоліки  в 
роботі цієї системи.

3. Здійснювати аналіз скарг на дії  суддів і працівників апарату суду та 
вживати заходів щодо усунення причин їх виникнення.

4.  Здійснювати  постійний  контроль  за  дотриманням  процесуальних 
строків  під  час  розгляду  справ,  а  також  за  станом  справ,  зупинених 
провадженням.

5. Здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог законодавства 
про державну службу та боротьбу з корупцією, за дотримання суддями Кодексу 
професійної етики судді.

6.  Здійснювати  заходи  щодо  підвищення  кваліфікації  суддів  та 
працівників апарату судів.

7.  Аналізувати  рівень  трудової  та  виконавської  дисципліни  в  суді, 
вживати заходів щодо його підвищення.

8. Здійснювати роботу щодо питань реалізації Стратегії розвитку судової 
влади України на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 
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20.05.2016  №  276/2015  та  Концепції  інформаційно-комунікаційної  стратегії 
Ради суддів України (рішення Ради суддів України від 30.11.2012 № 72).

Положення постанов пленуму, їх виконання, стан здійснення правосуддя, 
організація роботи суду, основні напрямки роботи суду обговорено на зборах, 
нарадах  суддів  13.01.2017,  23.01.2017,  24.02.2017,  24.03.2017,  20.04.2017, 
12.05.2017,  19.06.2017,  21.07.2017,  15.09.2017,  09.10.2017,  06.11.2017, 
13.11.2017,  зборах,  нарадах  працівників  апарату  08.02.2017,  13.02.2017, 
16.02.2017,  22.03.2017,  31.05.2017,  16.06.2017,  10.11.2017,  04.12.2017, 
08.12.2017.  

Окремо  слід  зазначити,  що  на  зборах,  нарадах  суддів  та  працівників 
апарату обговорювались питання внутрішньої діяльності суду, роботи суддів, 
працівників апарату, практики застосування законодавства, причин скасування 
судових рішень.

Так,  на  виконання  постанови  пленуму  протягом  звітного  періоду  на 
зборах, нардах суддів, працівників апарату обговорювались наступні питання 
організації роботи, внутрішньої діяльності суду:

 підсумки роботи суду,  стан здійснення  правосуддя за  даними статистичного 
бюлетеня господарських судів України;

 хід  виконання  постанов  пленуму  Вищого  господарського  суду  України  про 
підсумки  роботи  та  завдання  господарського  суду,  звіт  голови,  керівника 
апарату суду, підсумки діяльності апарату суду за звітний період;

 аналіз причин звернень та скарг юридичних та фізичних осіб на дії суддів;
 оптимізація чисельності суддів;
 спеціалізація суддів з розгляду справ;
 зміни до засад використання автоматизованої системи документообігу суду;
 затвердження  плану  роботи  суду,  плану  навчання  помічників  суддів  та 

секретарів судових засідань, плану заходів щодо запобігання проявам корупції в 
суді;

 кодекс суддівської етики, врегулювання конфлікту інтересів;
 оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
 дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, 

етики поведінки працівників суду, правил пожежної безпеки,
Протягом звітного періоду,  як  і  в  попередні  роки,  в  суді  систематично 

проводились наради та навчання з суддями, помічниками суддів, секретарями 
судових  засідань  з  обговорення  та  вивчення  практики  застосування 
законодавства,   причин  скасування,  зміни  судових  рішень,  в  тому  числі  по 
справах, рішення у яких скасовувались з поверненням їх на новий розгляд.

Так, на нарадах суддів, помічників суддів, секретарів судового засідання:
-  обговорювались  питання  організаційного  забезпечення  суду,  суддів, 

судового процесу, застосування норм Господарського процесуального кодексу 
України  в  редакції Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
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Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” 
від 03.10.2017 № 2147-VІІІ;

-  обговорювались  питання  судової  практики  Львівського  апеляційного 
господарського суду, Вищого господарського суду України, Верховного Суду 
України у господарських справах;

- аналізувались підстави скасування судових рішень Господарського суду 
Івано-Франківської  області  Львівським  апеляційним  господарським  судом, 
Вищим  господарським  судом  України,  Верховним  Судом  України,  причини 
помилок, допущених суддями у здійсненні правосуддя;

-  аналізувались  випадки  різного  застосування  норм  матеріального  і 
процесуального права суддями колегій.

На  виконання  підпункту  2.2  Постанови  Пленуму,  плану  роботи  суду 
здійснено  аналіз  навантаження  суддів  і  дотримання  їхньої  спеціалізації  при 
розподілі справ автоматизованою системою документообігу. 

Значна різниця в кількості розподілених справ (позовних заяв) та заяв 
між суддями спостерігалась в колегії, яка спеціалізувалась на розгляді справ 
про  банкрутство  та  спорів,  пов’язаних  з  інтелектуальною  власністю. 
Нерівномірне навантаження в даній колегії пов'язане з тим, що: розгляд справ 
про  банкрутство  обумовлює  надходження  для  розгляду  суддею  великої 
кількості  заяв,  в  тому  числі  позовних,  у  справах  даної  категорії;  в  складі 
колегії, яка розглядала справи про банкрутство (всього 7 суддів) двоє  суддів 
не здійснюють правосуддя (у 1 судді закінчився термін повноважень, 1 суддя 
перебуває у відпустці по догляду за дитиною). 

Крім того,  у  другому півріччі  2017 року  було  виявлено нерівномірне 
навантаження колегій суддів, що впливало на показники скасованих судових 
рішень по колегіях. У зв’язку з цим, з метою оптимізації розподілу справ між 
суддями  та  удосконалення  роботи  щодо  рівномірного  розподілу  судових 
справ,  зборами суддів 13.11.2017 прийнято рішення про зміну спеціалізації 
суддів,  відповідно  до  якого  розподіл  справ,  крім  справ про банкрутство,  в 
Господарському  суді  Івано-Франківської  області  здійснюється  між  усіма 
суддями,  та  створено  окрему  спеціалізацію  суддів  з  розгляду  справ  про 
банкрутство.

Проведений  аналіз  засвідчив,  що  автоматизований  розподіл  судових 
справ в суді здійснюється з урахуванням вимог Положення про автоматизовану 
систему документообігу суду, спеціалізації суддів. 

Особливих проблем, які випливають із функціонування автоматизованої 
системи документообігу, немає. 

Однак,  слід  констатувати,  що  в  роботі  автоматизованої  системи  на 
сьогоднішній день:

- відсутній механізм процесуального контролю справ, що унеможливлює 
здійснювати контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду справ,

-  не реалізована можливість  надсилання засобами електронного зв'язку 
оригіналів  електронних  документів  саме  в  межах  та  за  допомогою 
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автоматизованої  системи.  Як  зазначено  в  Положенні  про  автоматизовану 
систему  документообігу  суду  (пп.  1.3.1)  саме  автоматизована  система 
забезпечує надсилання засобами електронного зв'язку оригіналів електронних 
документів. 

Згідно  з  підпунктом  2.3  пункту  2  Постанови  Пленуму  на  голів 
місцевих  господарських  судів  покладено  обов'язок  здійснювати  аналіз 
скарг  на  дії  суддів  і  працівників  апарату  суду  та  вживати заходи щодо 
усунення причин їх виникнення.

Протягом  2017  року  до  суду  надійшло  3  скарги  на  дії  суддів,  які 
стосувались,  на  думку  заявників,  невчасно  виготовленого  повного  тексту 
ухвали суду, упередженості судді під час розгляду справи. На подані звернення 
громадян надані відповіді в межах встановленого законом строку.

Жодного  дисциплінарного  провадження  щодо  суддів  Господарського 
суду Івано-Франківської  області  не порушувалось.  Скарги на дії  працівників 
апарату суду протягом звітного періоду відсутні.

Варто зазначити, що в Господарському суді Івано-Франківської області 
здійснюється  постійний  аналіз  скарг  на  дії  суддів  і  працівників  апарату, 
результати чого обговорюються на зборах та нарадах.

На виконання підпункту 2.4 пункту 2 Постанови Пленуму в суді 
здійснюється постійний контроль за дотриманням процесуальних строків 
під час розгляду справ, а також за станом справ, зупинених провадженням. 

При  здійсненні  контролю  за  дотриманням  процесуальних  норм  при 
розгляді справ одним із основних напрямків є забезпечення дотримання строків 
вирішення спору.

Протягом  звітного  періоду  в  суді  на  постійній  основі  здійснювався 
моніторинг  дотримання  строків  розгляду  справ  на  підставі  інформації, 
відображеній в статистичних картках обліку судових справ, інформації, поданої 
помічниками  суддів,  секретарями  судових  засідань  (розпорядження  від 
10.03.2016  №  3/г,  від  20.04.2017  №  4/г).  Дана  інформація  узагальнюється 
відповідальною особою з наступним обговоренням на нарадах суддів.

В 2017 році порушень строків вирішення спору не виявлено.
З метою зменшення залишків нерозглянутих справ, на виконання  плану 

роботи  в  суді  здійснюється  постійний  аналіз  справ,  провадження  у  яких 
зупинено (ст.79 ГПК України). При цьому узагальнюються не тільки питання 
дотримання норм процесуального права при зупиненні провадження у справі, 
але  й  здійснення  контролю  за  усуненням  обставин,  які  стали  підставою 
зупинення провадження. Результати такого аналізу обговорюються на нарадах 
та вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Згідно статистичних даних  станом на 15.12.2017 в Господарському суді 
Івано-Франківської області зупинено провадження у 60 справах.

Слід  зазначити,  що  з-поміж  60  справ,  станом  на  15.12.2017  факт 
зупинення провадження у справах мав місце:
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у 2013 році - 1 справа;
у 2014 році - 3 справи;
у 2015 році - 4 справи;
у 2016 році - 8 справ;
у 2017 році - 44 справи.

Більше  одного  року  (до 
двох)  провадження зупинене у  8 
справах, більше двох років провадження зупинене також у 8 справах.

Підставами зупинення провадження у справах є:
 призначення судової експертизи - 20 справ;
 неможливість  розгляду  даної  справи  до  вирішення  пов'язаної  з  нею  іншої 

справи, що розглядається іншим судом – 33 справи;
 у зв’язку з перебуванням матеріалів справи у вищих інстанціях – 1 справа;
 надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового 

розслідування – 2 справи;
 звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової 

допомоги  до  іноземного  суду  або  іншого  компетентного  органу  іноземної 
держави – 4 справи.

Аналіз справ, зупинених провадженням свідчить про найбільш поширені 
підстави зупинення: неможливість розгляду справи до вирішення іншої справи, 
що розглядається іншим судом та призначення судової експертизи.

Протягом 2017  року  в  апеляційному порядку  оскаржено 4  ухвали  про 
зупинення провадження. Наведене свідчить про те, що зупинення провадження 
у справах, в цілому, здійснюється відповідно до вимог ст. 79 ГПК. Формування 
ВГСУ єдиних підходів у вирішенні вказаних питань буде сприяти покращенню 
якості судочинства. 

На  виконання  вимог  підпункту  2.5  пункту  2  Постанови  Пленуму 
здійснюється  постійний  контроль  за  дотриманням  вимог  законодавства  про 
державну службу та боротьбу з  корупцією, за  дотримання суддями Кодексу 
професійної етики судді. 

З метою дотримання законодавства  в сфері боротьби з  корупцією, про 
державну службу, в суді затверджено план  заходів щодо запобігання проявам 
корупції, на виконання якого проводилась постійна робота щодо забезпечення 
дотримання  суддями  та  державними  службовцями  антикорупційного 
законодавства,  законодавства  про  державну  службу,  наголошувалось  на 
дотриманні приписів Кодексу професійної етики судді.

Зокрема, на нарадах, навчаннях:
- проводилась  робота  щодо  вивчення  та  дотримання  вимог  Кодексу 

суддівської етики, законів України “Про запобігання корупції”, “Про державну 
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службу”, Правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, Правил поведінки працівника суду;

- забезпечено   методичну  допомогу  і  надання  консультацій  щодо 
заповнення  і  подання  суддями  і  працівниками  апарату  декларацій  особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Забезпечено  своєчасне  подання  декларацій  родинних  зв'язків  та 
декларації  доброчесності,  декларацій  особи,  уповноваженої  на  виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування.

На  виконання  вимог  Закону  України  “Про  запобігання  корупції” 
визначено  відповідальних  осіб  за  перевірку  факту  подання,  своєчасності 
подання декларацій суб'єктами та здійснено вказану перевірку.

Проведено нараду з державними службовцями щодо порядку оцінювання 
результатів службової діяльності.

30.10.2017, голова суду Шіляк М. А., суддя Стефанів Т. В. взяли участь у 
семінарі  для суддів місцевих судів загальної  юрисдикції  на тему: «Конфлікт 
інтересів в діяльності суддів: антикорупційні стандарти та корупційні ризики».

На  виконання  вимог  підпункту  2.6  пункту  2  Постанови  Пленуму 
керівництвом суду вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації суддів та 
працівників апарату.

27.01.2017,  керівництво  суду  взяло  участь  в  нараді:  “Організаційне 
забезпечення судів Івано-Франківської області в 2016 році. Планування роботи 
в 2017 році”.

03.02.2017,  голова суду Шіляк М. А. взяла  участь у засіданні  пленуму 
Вищого  господарського  суду  України  за  участю  керівництва  місцевих  та 
апеляційних господарських судів України. 

01-03  березня  2017  року,  заступник  голови  суду  Малєєва  О.  В.  взяла 
участь  у  підготовці  за  програмою  Національної  школи  суддів  України  для 
підтримання  кваліфікації  голів  та  заступників  голів  місцевих  господарських 
судів, яка проведена на базі Вищого господарського суду України. 

02.03.2017,  в  місті  Львові  місцевим  регіональним  відділенням 
Національної школи суддів України проведено семінар для суддів місцевих та 
апеляційних господарських судів на тему: “Проблемні питання, що виникають 
під час розгляду господарськими судами корпоративних спорів”, в якому взяли 
участь судді Максимів Т. В., Стефанів Т. В., Булка В. І.

27.03.2017, в м. Києві, Національною школою суддів України спільно з 
Вищим господарським судом України проведено засідання круглого столу на 
тему: “Проблемні питання розгляду спорів, що виникають під час укладення, 
зміни та розірвання господарських договорів”. В засіданні взяли участь судді 
Малєєва  О.  В.,  Гриняк  Б.  П.,  Грица  Ю.  І.,  Матуляк  П.  Я.,  Максимів  Т.  В., 
Скапровська І. М., Фанда О. М. 

20.04.2017,  на  базі  Одеського  апеляційного  господарського  суду, 
відбулось  засідання  круглого  столу  на  тему:  "Захист  честі,  гідності,  ділової 
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репутації  осіб  та  прав  інтелектуальної  власності  від  порушень  у  мережі 
Інтернет», в якому взяла участь в режимі відеоконференції суддя Стефанів Т. В.

19.05.2017,  голова  суду  Шіляк  М.  А.,  суддя  Стефанів  Т.  В.  прийняли 
участь  в  організованій  Асоціацією  суддів  господарських  судів  України 
науково-практичній  конференції  "Основні  новели  проекту  Господарського 
процесуального  кодексу  України  та  перспективи  їх  застосування  в  судовій 
практиці  ".

22.05.2017, суддя-спікер Фанда О. М. та головний спеціаліст Жураківська 
М.І. взяли участь в режимі відеоконференції  в загальнонаціональному форумі 
"Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього".

29.05.2017, судді Грица Ю. І., Максимів Т. В., Рочняк О. В., Скапровська 
І.  М.,  Фанда  О.  М.  взяли  участь  в   організованому  Національною  школою 
суддів  України  семінарі  для  суддів  місцевих  господарських  судів  на  тему: 
“Новації  виконання  рішень  господарських  судів  (в  контексті  нового  Закону 
України “про виконавче провадження”).

31.05.2017,  суддя  Малєєва  О.  В.  взяла  участь  в  організованому 
Національною  школою  суддів  України  тренінгу  на  тему:  “Загальні  засади 
написання судових рішень у цивільному, кримінальному, адміністративному та 
господарському судочинстві”.

01.06.2017, голова суду Шіляк М. А. взяла участь в зборах суддів Вищого 
господарського суду України.

09.06.2017, судом організовано проведення в м. Яремче семінар-наради за 
участю  керівництва  та  суддів  господарських  судів  Львівського  апелційного 
округу  на  тему:  “Проблемні  питання,  які  виникають  у  господарському 
судочинстві”.

06.07.2017, заступник голови суду Ткаченко І. В. взяла участь  в засіданні 
пленуму Вищого господарського суду України.

29.08.2017, голова суду Шіляк М. А., судді Неверовська Л. М., Рочняк О. 
В.,  Малєєва  О.  В.,  Кавлак І.  П.,  Стефанів  Т.  В.  взяли участь в семінарі  для 
суддів місцевих господарських судів на тему: “Способи захисту цивільних прав 
у практиці господарських судів”.

28-29  вересня  2017  року,  голова  суду  Шіляк  М.  А.  взяла  участь  в  VI 
Судовому  форумі  Асоціації  правників  України  на  тему:  «Судова  система 
майбутнього: перспективи, інновації і виклики» .

14.02.2017,  керівник  апарату  суду  Кучер  Н.  М.  та  начальник  відділу 
кадрового  забезпечення  -  служби управління персоналом Домарацька М.  М. 
взяли  участь  в  круглому  столі  на  тему:  «Актуальні  питання  застосування 
законодавства  України про державну службу в  практичній діяльності»,  який 
організовано  Міжрегіональним управлінням Національного агентства України 
з  питань  державної  служби  у  Чернівецькій,  Івано-Франківській  та 
Тернопільській областях.

30.03.2017,  працівники відділу  статистики  взяли  участь  в  навчальному 
семінарі в режимі відеоконференцзв’язку щодо побудови нових статистичних 
звітів у КП “ДСС”.
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04-05 квітня 2017 року, керівник апарату суду Кучер Н. М. взяв участь в 
семінарі для керівників та заступників керівників апаратів судів на тему: «Роль 
і  завдання керівника апарату в управлінні судом», організованим Львівським 
регіональним відділенням Національної школи суддів України. 

17.05.2017,   керівник  апарату  Кучер  Н.  М.  та  помічник  голови  суду 
Липко І.  І.  взяли участь  у засіданні  круглого столу  на  тему «Впровадження 
українсько-канадського комунікаційного проекту в судах Івано-Франківщини».

19.05.2017,  головний   спеціаліст  Жураківська  М.  І.  взяла  участь  в 
презентації ГО “Центр Політичних Студій” проекту "Громадський моніторинг 
суддів  Івано-Франківської  області  як  механізм  протидії  корупції  в  судах  та 
сприяння судовій реформі в Україні".  

30.05.2017,  помічник  судді  Федунишин  М.  М.  взяла  участь  в 
міжнародному заході, присвяченому сучасним викликам адвокації прав людини 
та правозахисного руху, який відбувся в м. Львів.

Протягом  звітного  періоду  забезпечено  участь  помічників  суддів, 
секретарів  судового  засідання,  інших  працівників  апарату  в  підготовці  в 
Львівському регіональному відділенні Національної школи суддів України. 

Протягом 2017 року в суді, як і в попередні періоди, вживались заходи для 
підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату. 

З  цією метою  були  розроблені  відповідні  заходи  (плани  роботи  суду, 
графіки  навчань),  на  виконання  яких проведені  наради,  тематичні  заняття  з 
обговорення та вивчення:
 змін, внесених до законодавства з різних правових питань;
 практики Верховного Суду України; 
 практики  Європейського  Суду  з  прав  людини,  положень  Європейської 
конвенції з прав людини та основоположних свобод; 
 рішень Конституційного Суду України;
 постанов  пленуму  Вищого  господарського  суду  України,  узагальнень, 
інформаційних, оглядових листів Вищого господарського суду України;
 Закону  України  “Про  відновлення  платоспроможності  боржника  або 
визнання його банкрутом”;
 практики застосування норм матеріального та процесуального права;
 причин  скасування  та  зміни  судових  рішень  господарського  суду  судами 
вищих інстанцій;
-  дотримання  вимог  ГПК України,  Інструкції  з  діловодства  в  господарських 
судах України.

За  наслідками  проведених  ЛАГС  узагальнень  практики  застосування 
норм  права  при  розгляді  судових  справ,  в суді,  на  підставі  розроблених  та 
затверджених  графіків,  систематично  проводяться  тематичні  заняття  з 
помічниками  суддів,  секретарями  судового  засідання  (окремо  по  колегіях)  з 
вивчення  актуальних  питань  здійснення  судочинства,  причин  скасування 
судових рішень місцевих господарських судів Львівського апеляційного округу.

З метою підвищення якості судочинства, на виконання положень ст. 24 
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Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, здійснювалось інформаційно-
аналітичне  забезпечення  суддів,  працівників  апарату  суду.  В  локальній 
комп’ютерній  мережі  суду  створено  електронну  папку  “Інформаційно-
аналітичне забезпечення”, яка міститься на робочих столах комп'ютерів суддів 
та всіх працівників апарату.

В даній папці створено наступні розділи:
- Інформація (Нові надходження);
- Виконання вимог Закону України “Про очищення влади”;
- Стаття 11128 ГПК України;
- Практика Європейського суду;
- Постанови апеляційної та касаційної інстанцій по скасованих судових 

рішеннях Господарського суду Івано-Франківської області;
- Аналіз, Узагальнення;
- Судова практика Вищого господарського суду України;
- Практика застосування ст. 90 ГПК України;
- Рішення та протоколи зборів;
- Рішення Ради суддів України, господарських судів України;
- Рішення, порядки денні загальних зборів трудового колективу;
- Роз'яснення, інформаційні, оглядові листи;
- Засади використання автоматизованої системи;
- Ухвали, рішення — ДНЗС;
- Наукові праці та інтерв'ю суддів;
- Організаційно-розпорядчі документи;
- Юридична електронна бібліотека.

З метою належної організації роботи суду, з урахуванням підпункту 2.7 
Постанови Пленуму в  суді  здійснюється постійний контроль та аналіз  рівня 
трудової та виконавської дисципліни, вживаються заходи щодо їх підвищення.

На  нарадах  суддів,  працівників  апарату  суду  наголошується  на 
підвищенні рівня виконавської та трудової дисципліни,  своєчасного виконання 
доручень, відповідальності кожного працівника за виконання своїх службових 
обов'язків,  дотримання Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку,  трудової 
дисципліни,  дотримання  морально-етичних  вимог  поведінки  судді,  Кодексу 
суддівської етики, етики поведінки державного службовця, Правил поведінки 
державного службовця, Правил поведінки працівника суду. 

З  метою  підвищення  виконавської  дисципліни,  рівномірного  розподілу 
посадових обов'язків, протягом звітного періоду систематично переглядались та 
вносились  зміни  до  положень  про  структурні  підрозділи  суду,  посадових 
інструкцій працівників апарату.

Враховуючи положення підпункту 2.8 пункту 2 Постанови Пленуму, в 
суді  здійснюється  робота  щодо питань  реалізації  Стратегії  розвитку  судової 
влади України на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 
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20.05.2016  №  276/2015  та  Концепції  інформаційно-комунікаційної  стратегії 
Ради суддів України (рішення Ради суддів України від 30.11.2012 № 72).

З метою інформаційної відкритості суду, формування позитивного іміджу 
суду,  підвищення  прозорості  та  доступності  правосуддя,  покращення  умов 
доступу громадськості до відкритих судових засідань, якісного та оперативного 
надання  відвідувачам  судових послуг,  виконання  норм законів  України  “Про 
судоустрій  і  статус  суддів”,  “Про  запобігання  корупції”,  “Про  доступ  до 
публічної інформації”,  “Про інформацію”, підвищення рівня довіри громадян 
до суду, господарським судом вжито ряд заходів для забезпечення максимальної 
прозорості його діяльності.

Зокрема, інформаційно-комунікативна стратегія суду включає:

 систематичне  інформаційне  наповнення  офіційного  веб-сайту  суду, 
висвітлення  діяльності  суду  на  офіційному  веб-сайті  суду,  на  сторінці 
суду в мережі Facebook;

 зв'язок  із  суспільством  шляхом  проведення  опитувань,  днів  відкритих 
дверей,   забезпечення  участі  громадськості  у  відкритих  судових 
засіданнях,  проходження  практики  студентами  вищих  навчальних 
закладів;

 забезпечення  участі  суддів,  працівників  апарату  в  семінарах, 
конференціях, круглих столах; 

 налагодження  та  робота  системи  відеоконференцзв'язку;  впровадження 
“Електронного суду”; 

 належну  роботу  автоматизованої  системи  документообігу  суду, 
інформаційного  кіоску,  систематичне  розміщення  інформації  на  дошці 
оголошень. 
З метою формування позитивного іміджу суду в суспільстві,  об'єктивного 

висвітлення  в  ЗМІ  інформації  про  діяльність  суду,  усунення  негативних 
тенденцій  у  висвітленні  діяльності  судової  системи,  формування  принципів 
інформаційної відкритості суду, належного доступу громадськості до судової 
інформації, на виконання програми оприлюднення Господарським судом Івано-
Франківської області об'єктивної та всебічної інформації про свою діяльність 
вжито ряд заходів.

В газеті  “Закон  і  Бізнес”  опубліковано статтю судді  Стефанів  Т.В.  “У 
чому  полягають  переваги  та  ризики  запровадження  інституту  свідка  в 
господарському процесі” (В„–19 (1317) 13.05—19.05.2017).

На виконання рішення Ради суддів господарських судів України № 262 від 
21.11.2013 господарським судом  вживаються постійні заходи з висвітлення на 
офіційному  веб-сайті  суду,  на  сторінці  суду  в  мережі  Facebook,  в засобах 
масової інформації діяльності суду, судової системи загалом, окремих справ, які 
мають суспільний інтерес, базових показників роботи суду тощо.

Поряд  з  основним  завданням  суду  -  здійснення  судочинства  - 
пріоритетними напрямками в роботі господарського суду залишаються заходи 
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щодо підвищення ефективності судових послуг,  відкритості, доступності суду 
для учасників процесу, відвідувачів суду.

В звітному  періоді  продовжено,  започатковану  в  попередні  роки, 
практику  участі  студентів  –  правників   (навчальними  групами)  в  судових 
засіданнях  у  рамках  проведення  семінарів  та  практичних  занять  із 
господарського  процесуального  права,  що  сприятиме  підвищенню  їх 
професійних  знань,  набуттю  практичного  досвіду,  прагненню  студентів  до 
фахового  вдосконалення  та  формуванню  власної  думки  про  діяльність 
господарського суду, як ланки судової системи.

Протягом  листопада-грудня  проведено  опитування  громадян – 
відвідувачів  суду  щодо  якості  організації  роботи  Господарського  суду  Івано-
Франківської області. 

18.10.2017,  працівники  апарату  суду  взяли  участь  в  організованому 
міжнародними  та  українськими  експертами  Програми  (USAID)  “Нове 
правосуддя”  опитуванні  щодо  незалежності,  підзвітності  та  ефективності 
судової  влади,  а  також її  спроможність  підтримувати  верховенство  права  та 
подолання корупції в Україні. 

В суді забезпечено безперешкодний доступ громадян до мережі інтернет 
за  технологією  WI-FI,  функціонує  кімната  для  сторін,  відвідувачів  суду. 
Можливості  кімнати:  ознайомлення  з  матеріалами  справи,  допомога  в 
написанні  заяв,  доступ  до  інтернет-ресурсів  (судова  влада,  законодавство), 
виготовлення копій документів. 

Протягом року проводились наради, навчання, на яких обговорювались 
правила  поведінки,  спілкування  працівників  суду  з  особами  з  інвалідністю, 
маломобільними групами населення. 

07.12.2017,  Львівським  апеляційним  господарським  судом  проведено 
засідання-тренінг  для  працівників  Господарського  суду  Івано-Франківської 
області з питань доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення. 

В  приміщенні  суду  розміщена  скринька  пропозицій  для  відвідувачів  і 
працівників  суду  з  питань  покращення  роботи  суду.  Електронна  версія 
скриньки для пропозицій,  за  допомогою якої  проводиться також опитування 
громадян,  розміщена на офіційному веб-сайті  суду та на веб-сторінці суду в 
мережі  Facebook.  Така  форма  взаємодії  спрямована  на  підвищення  якості 
роботи суду, забезпечення оперативного реагування на проблемні питання.

Запроваджено  направлення  сторонам  разом  з  процесуальними 
документами “візиток суду” з інформацією про адресу, номери телефонів, веб-
сайт суду, можливість отримання процесуальних документів в електронному 
вигляді, сторінки суду в мережі Facebook із застосуванням qr-коду.

Забезпечено  участь  суддів,  працівників  апарату  в  семінарах, 
конференціях, круглих столах (у тому числі із залученням громадськості).

31.10.2017, голова суду Шіляк М. А., суддя-спікер Фанда О. М., керівник 
апарату Кучер Н. М. взяли участь в організованому Громадською організацією 
«Центр політичних студій» круглому столі «Відкритість  і  підзвітність  Івано-
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Франківських судів. Співпраця громади і суду».
Протягом листопада, прес-секретар суду Жураківська М. І. взяла участь в 

семінарах з питань зв’язків з громадськістю в судах, особистої, професійної та 
організаційної  етики  працівників  судів,  на  яких  обговорено  проблеми 
підвищення  авторитету  судової  влади  в  українському  суспільстві  та 
міжнародно-правові  стандарти  відкритості  правосуддя,  питання  етики 
спілкування  з  відвідувачами  судів,  правила  етичного  спілкування  з 
відвідувачами судів, які мають інвалідність.

08.12.2017,  голова  суду  Шіляк  М.  А.  взяла  участь  у  відкритті  Центру 
судової комунікації Івано-Франківської області. 

Інформація про вищевказані  заходи розміщена на офіційному веб-сайті 
суду, веб-сайтах засобів масової інформації регіонального рівня.

З  метою забезпечення  відкритості  суду  та  доступності  судових  послуг 
судом вжито  належних заходів  для   проведення  судових засіданнь в  режимі 
відеоконференцзв'язку,  забезпечено  належну  роботу  автоматизованої  системи 
документообігу  суду,  веб-сайту,  інформаційного  кіоску,  здійснюється 
систематичне розміщення інформації на дошці оголошень. 

Аналіз  виконання  плану  роботи  господарського  суду  Івано-
Франківської області.

На виконання планів роботи суду проведено збори, наради суддів, на яких 
розглянуто та обговорено:

- підсумки роботи господарського суду за 2016 рік;
- інформацію  про  хід  виконання  постанов  пленуму  Вищого 

господарського суду України та про підсумки роботи господарських судів 
України; 

- аналіз причин звернень та скарг юридичних та фізичних осіб на дії 
суддів; 

- інформацію про підсумки роботи суддів, що займають адміністративні 
посади, колегій суддів та звіт керівника апарату про діяльність апарату суду;

- аналіз  причин  скасування  Львівським  апеляційним  господарським 
судом  та  Вищим  господарським  судом  України  судових  рішень 
господарського суду Івано-Франківської області; 

- інформацію  суддів,  які  при  розгляді  справ  допустили  найбільше 
помилок  у  застосуванні  норм  матеріального  та  процесуального  права,  а 
також обговорення питання організації роботи суддів та суду;

- питання організації  роботи суду.
На виконання Плану роботи суду (п.  2),  з  метою забезпечення єдності 

судової  практики,  підвищення  відповідальності  суддів,  дотримання  суддями 
основних принципів судочинства протягом звітного періоду на постійній основі 
проводилось  вивчення  та  узагальнення  судової  практики  застосування  норм 
матеріального та процесуального права.

Проводився  аналіз  обставин,  які  стали  причиною  скасування,  зміни 

16



судових рішень, та обговорення на нарадах колегій суддів проблемних питань 
застосування законодавства при вирішенні окремих категорій справ. Суддями 
систематично  вивчається  судова  практика,  виявляються  і  обговорюються 
проблемні  питання  застосування  норм  законодавства  при  розгляді  справ, 
наявність різного застосування правових норм права в аналогічних справах. За 
результатами, з метою отримання методичної допомоги, судом направляються 
відповідні довідки до Львівського апеляційного господарського суду.

На виконання плану роботи суду:
- забезпечено проходження підготовки суддів, працівників апарату в 

Національній школі суддів України;
- систематично проводились наради суддів, колегій суддів, навчання 

помічників суддів, секретарів судового засідання;
- забезпечено  регулярне  оновлення  веб-сайту  суду  шляхом 

оперативного розміщення на ньому інформації щодо діяльності суду;
- проводились  опитування відвідувачів суду щодо якості організації 

роботи суду, дні відкритих дверей для студентів навчальних закладів Івано-
Франківської області;

- проведено  щорічну  оцінку  виконання  державними  службовцями 
суду своїх обов'язків і завдань за підсумками роботи в 2016 році.

На виконання положень ст. 24 Закону України “Про судоустрій і статус 
суддів”  здійснювалось  інформаційно-аналітичне  забезпечення  суддів, 
працівників  апарату  суду.  В  локальній  комп’ютерній  мережі  суду  створено 
папку  “Інформаційно-аналітичне  забезпечення”,  яка  розміщена  на  робочих 
столах комп'ютерів суддів та всіх працівників апарату суду.

В  суді  вжито  заходів  до  посилення  гарантій  здійснення  професійної 
діяльності суддів, підвищення безпеки суддів, працівників апарату суду.

Зокрема, в суді функціонують:
 турнікет на вході в приміщення суду;
 протипожежна сигналізація;  
 стаціонарний металошукач; 
 стаціонарні  кнопки тривожної  сигналізації  в кабінетах суддів,  які 

виведено  на  пульт  централізованого  спостереження  Управління 
Національної поліції в Івано-Франківській області; 

 система відео-нагляду, що забезпечує можливість спостереження й 
фіксації обстановки  всередині приміщень суду та на прилеглій території;   

 охоронна  сигналізація,  яка  виведена  на  пульт  централізованого 
спостереження  органів  внутрішніх  справ  при  Управління  Національної 
Поліції Івано-Франківської області.

В  суді  діє  система  контролю  доступу  в  приміщення  суду,  яку 
забезпечують  структурні  підрозділи  управління  Національної  поліції  Івано-
Франківської області. 

Протягом  звітного  періоду  в  суді  забезпечувалось своєчасне 
встановлення  та  використання  оновлених  версій  КП  “Діловодство 
спеціалізованого  суду”,  працівники  апарату  суду  брали  участь  у  відео-
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конференціях з питань роботи нових версій  КП “ДСС”, організованих ДП 
“Інформаційні судові системи”. 

Вжито організаційних заходів для проведення судових засідань в режимі 
відеоконференції.  Забезпечено облік та контроль за надходженням клопотань 
сторін щодо їх участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. 

На  виконання  п.  4.7  Плану  роботи,  06 квітня  2017 р.,  проведено  день 
відкритих дверей для студентів навчальних закладів області.

На виконання п. 4.9 Плану роботи суду забезпечено своєчасне подання 
суддями  та  державними  службовцями  апарату  суду  декларацій  про  майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік.

З метою  поліпшення  організаційного  забезпечення  здійснення 
судочинства  затверджено  графік  прийому  громадян  та  представників 
юридичних осіб керівництвом господарського суду Івано-Франківської області 
з питань організаційного забезпечення діяльності суду на 2017 рік.

На виконання Рішення Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2016 року 
та № 26 від 08 квітня 2016 року у період з 27 листопада 2017 по 08 грудня 2017 
року  в  господарському  суді  Івано-Франківської  області  було  проведено 
опитування громадян-відвідувачів суду щодо якості організації роботи суду та з 
метою аналізу стану незалежності, доступності правосуддя в суді.

В  суді  вживаються  постійні  заходи  щодо  належної  організації  роботи 
апарату суду згідно з приписами Інструкції з діловодства в господарських судах 
України. Положення цієї Інструкції обговорювались та вивчались на навчаннях 
з помічниками суддів, секретарями судового засідання, зокрема, особлива увага 
зверталась  на недопустимість порушення вимог Інструкції  щодо формування 
справ, які перешкоджають апеляційній інстанції розглянути апеляційну скаргу 
по суті  та  призводять  до затягування  здійснення  апеляційного провадження, 
необхідність неухильного дотримання вимог ГПК України, Інструкції, а також 
виявлялись проблемні питання застосування вимог Інструкції.

З  метою  належного  формування  справ,  які  передаються  на  архівне 
зберігання  та  строків дотримання передачі  справ до архіву, відповідальними 
працівниками здійснюється перевірка стану формування і оформлення судових 
справ, які передаються на архівне зберігання, вимогам Інструкції з діловодства 
в господарських судах України (п. 4.11 Плану роботи).

В суді здійснюється постійний моніторинг стану формування справ, які 
направляються за межі суду, вимогам ГПК України та Інструкції,  результати 
чого  обговорюються  на  нарадах,  методичних  навчаннях.  Результати  такого 
моніторингу свідчать про належну якість формування справ.

На  виконання  п.  4.11  Плану  роботи  суду  в  суді  контролюється 
дотримання  вимог  Інструкції  про  порядок  ведення  судової  статистики 
місцевими господарськими судами України. За наслідками виявлених недоліків 
проводились методичні навчання з помічниками суддів, секретарями судових 
засідань.

В суді на постійній основі здійснюється контроль за дотриманням строків 
направлення апеляційних та касаційних скарг до судів вищих інстанцій шляхом 
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подачі щомісячних звітів з вказаних питань. Проведений аналіз  свідчить про 
дотримання  строків,  за  виключенням  поодиноких  випадків,  які  обумовлені 
об'єктивними причинами.

На виконання вимог Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в 
суді функціонують канцелярія, бібліотека, служба судових розпорядників.

На  нарадах  суддів,  працівників  апарату  суду  наголошується  на 
підвищенні рівня виконавської та трудової дисципліни, своєчасного виконання 
доручень, відповідальності кожного працівника за виконання своїх службових 
обов'язків,  дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової 
дисципліни,   дотримання морально-етичних вимог  поведінки  судді,  Кодексу 
професійної  етики  судді,  етики  поведінки  державного  службовця,  внесено 
зміни до організаційної структури штатного розпису суду.
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2.1 Аналіз розгляду звернень фізичних та юридичних осіб.
У Господарському суді Івано-Франківської області  проаналізовано стан 

роботи із зверненнями громадян за 2017 рік.
Провадження по розгляду звернень здійснюється з  додержанням вимог 

чинного законодавства щодо неупередженого, об'єктивного та своєчасного їх 
розгляду, зокрема:

- Закону України "Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 р.;
- Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02 червня 2016 р.;
- Постанови Кабінету Міністрів України №348 від 14 квітня 1997 р. "Про 

затвердження  інструкції  з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах 
державної  влади  і  місцевого  самоврядування,  об'єднаннях  громадян,  на 
підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах 
масової інформації";

-  Указу  Президента  України  №  109/2008  від  07  лютого  2008  р.  "Про 
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування 
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів 
місцевого самоврядування";

- Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої 
наказом Державної судової адміністрації України № 28 від 20 лютого 2013 р. та 
погодженої листом Вищого господарського суду України № 01-17/315/384/13 
від 19 лютого 2013 р.

За  зверненнями  громадян,  які  не  вимагають  додаткового  вивчення 
матеріалів, термін виконання не перевищує 15 днів.

У випадку, коли опрацювання звернень громадян потребує додаткового 
вивчення  матеріалів,  термін  виконання  не  перевищує  одного  місяця  з  дня 
реєстрації звернення до служби діловодства.

Відповіді на звернення громадян, які надходили до суду, надані в межах 
встановленого законом строку.

Протягом 2017 року 10 звернень  надійшло через  канцелярію суду,  від 
фізичних  та  юридичних  осіб  надійшло  19  запитів  на  отримання  публічної 
інформації, 40 звернень надійшло на "гарячу" телефонну лінію господарського 
суду Івано-Франківської області. Варто відмітити той факт, що в суді досить 
добре працює інформативний ресурс, а саме офіційний сайт суду та сторінка 
суду в мережі Facebook, де сторони можуть знайти вичерпну інформацію.

Вказані  звернення  стосувалась  питань  оплати  судового  збору,  щодо 
оплати праці суддів та працівників апарату суду, штатної чисельності судів та 
працівників  апарату  суду,  розгляду  справ,  надходження  апеляційних  скарг, 
можливості  надіслання  тих  чи  інших  клопотань  засобами  факсимільного 
зв’язку тощо.

Через канцелярію суду надійшло звернення від наступних осіб:
1. громадянина Гребенюка О. В. 03 січня 2017 р.;
2. начальника головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 
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області Р. Копчі 26 січня 2017 р.;
3. громадянина Копанюка В. Д. 23 лютого 2017 р.
4. адвоката Поклітар Г. О. 01 серпня 2017 р.
5. голови  Калуської  районної  громадської  організації  Українського 
товариства мисливців та рибалок Сафіуліна В. С. 14 серпня 2017 р.
6. адвоката Поклітар Г. О. 23 серпня 2017 р.
7. директора  Державного  органу  регіонального  відділення  Фонду 
соціального  страхування  Російської  Федерації  по  Ханти-Мансійському 
автономному округу Югре філія №4 Опанасенка Г. В. 05 вересня 2017 р.
8. голови  Калуської  районної  громадської  організації  Українського 
товариства мисливців та рибалок Сафіуліна В. С. 11 вересня 2017 р.
9. адвоката Власюка П. О. 08 вересня 2017 р.
10.  директора ПП «СІОШ» Шкраб’юк С. М. 23 листопада 2017 р 

Дані звернення містили запити про надання інформації та стосувались 
направлення наказу по справі, інформації стосовно справ, стороною у яких є 
ті  чи  інші  органи,  а  також  помилково  направлені  заяви  на  адресу 
Господарського суду Івано-Франківської області тощо.

1)  03  січня  2017  р.,  за  вх.  №  140/17  засобами  електронного  зв’язку 
надійшло звернення від громадянина Гребенюка О. В.  щодо видачі наказу на 
виконання рішення по справі № 909/797/16. 

Результат:  04  січня  2017  р.,  за  вих.  №  01-17/вих./5/17,  громадянину 
Гребенюку О. В. надана відповідь про те, що 23 грудня 2016 р. виданий наказ, 
який направлено 28 грудня 2016 р. ТОВ «Автохімік Укрсофтранс». 

2)  26  січня  2017  р.  за  вх.  № 1041/17  надійшло  звернення  начальника 
головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області Р. Копчі 
про надання інформації стосовно справ, у яких стороною є Державна інспекція 
сільського господарства та які перебувають у провадженні господарського суду 
Івано-Франківської області.

Результат:  30  січня  2017  р.,  за  вих.  №  01-17/вих./32/17,  начальнику 
головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області Р. Копчі 
надіслано  таблицю,  в  якій  зазначено  інформацію  стосовно  справ,  у  яких 
стороною є Державна інспекція сільського господарства та які перебувають у 
провадженні господарського суду Івано-Франківської області.

3) 23 лютого 2017 р., за вх. № 2500/17, надійшло звернення громадянина 
Копанюка  В.  Д.,  яке  помилково  направлене  на  адресу  Господарського  суду 
Івано-Франківської області.

Результат:  28 лютого 2017 р.,  за  вих.  № 01-17/вих./75/17,  громадянину 
Копанюку  В.  Д.  надіслана  відповідь  про  те,  що  вказане  звернення  було 
направлено за належністю.

4)  01  серпня  2017  р.,  за  вх.  № 8170/17,  надійшло  звернення  адвоката 
Поклітар Г. О. щодо надання можливості ознайомитись із матеріалами справи 
№ 909/597/17 з використанням власних технічних засобів.
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Результат:  01  серпня  2017  р.,  за  вих.  №  01-17/вих./246/17,  адвокату 
Поклітар  Г.  О. надіслана  відповідь  із  роз’ясненнями  права  сторони  на 
ознайомлення із матеріалами справи у відповідності до вимог Господарського 
процесуального кодексу.

5)  14  серпня  2017  р.,  за  вх.  №  8577/17,  надійшло  звернення  голови 
Калуської районної громадської організації Українського товариства мисливців 
та  рибалок  Сафіуліна  В.  С.  про  відвід  судді  господарського  суду  Івано-
Франківської області.

Результат:  15  серпня  2017  р.,  за  вих.  №  01-17/вих./265/17,  голові 
Калуської районної громадської організації Українського товариства мисливців 
та рибалок Сафіуліну В.С надіслана відповідь із роз’ясненнями повноважень 
голови місцевого суду, визначених у ст. 24 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів».

6)  23 серпня 2017 р.,  за  вх.  № 13361/17,  надійшло звернення  адвоката 
Поклітар  Г.  О.  щодо  порушення  строків  надсилання  апеляційної  скарги  та 
матеріалів справи № 909/597/17 до Львівського апеляційного господарського 
суду.

Результат:  25  серпня  2017  р.,  за  вих.  № 909/597/17/13373/17,  адвокату 
Поклітар  Г.О.  надіслана  відповідь  із  роз’ясненнями  положень  статті  91 
Господарсько  процесуального  кодексу  України  та  механізму  відправлення 
апеляційної  скарги  та  матеріалів  справи  №  909/597/17  до  Львівського 
апеляційного господарського суду.

7) 04 вересня 2017 р., за вх. № 9370/17, надійшло звернення  директора 
Державного органу регіонального відділення Фонду соціального страхування 
Російської Федерації по Ханти-Мансійському автономному округу Югре філія 
№  4  Опанасенка  Г.  В.,  яке  було  помилково  направлене  на  адресу 
Господарського суду Івано-Франківської області.

Результат:  05  вересня  2017  р.,  за  вих.  № 01-17/вих./281/17,  директору 
Державного органу регіонального відділення Фонду соціального страхування 
Російської Федерації по Ханти-Мансійському автономному округу Югре філія 
№ 4 Опанасенку Г. В. надіслана відповідь про направлення даного звернення за 
належністю.

8)  11  вересня  2017  р.,  за  вх.  №  9580/17,  надійшло  звернення  голови 
Калуської районної громадської організації Українського товариства мисливців 
та рибалок Сафіуліна В. С. щодо упередженого ставлення судді господарського 
суду Івано-Франківської області при розгляді справи.

Результат:  12  вересня  2017  р.,  за  вих.  №  01-17/вих./292/17,  голові 
Калуської районної громадської організації Українського товариства мисливців 
та  рибалок  Сафіуліну  В.  С.  надіслана  відповідь  з  повторним  роз’ясненням 
повноважень голови місцевого суду, визначених ст. 24 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів».

9)  14 вересня  2017 р.,  за  вх.  № 9751/17,  надійшло звернення  адвоката 
Власюка  П.  О.  про  направлення  Господарським  судом  Івано-Франківської 
області кореспонденції на адресу громадянина Проскурякова О. Г.
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Результат:  18  вересня  2017  р.,  за  вих.  №  01-17/вих./300/17,  адвокату 
Власюку П. О. надіслана відповідь про те,  що в Господарському суді Івано-
Франківської області не зареєстровано справ за участю Проскурякова О. Г. та 
інформація щодо направлення йому листів відсутня.

10)  23  листопада  2017  р.,  за  вх.  №  18562/17,  надійшло  звернення 
директора ПП «СІОШ» Шкраб’юк С. М. про відвід судді Фрич М. М.

Результат: 24 листопада 2017 р., за вих. № 01-17/вих./409/17,  директору 
ПП  «СІОШ»  Шкраб’юк  С.  М. надіслана  відповідь  із  роз’ясненнями 
повноважень голови місцевого суду, визначених ст. 24 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів».

При  розгляді  вказаних  звернень  особлива  увага  приділялась 
забезпеченню об’єктивності, всебічності та своєчасності здійснення перевірок 
тих фактів, які були викладені у зверненнях. 

Протягом 2017 року до Господарського суду Івано-Франківської області 
від фізичних та юридичних осіб надійшло 19 запитів на отримання публічної 
інформації.

Запити стосувалися інформації щодо керівництва суду, суддів, судді спі-
кера, прес-секретаря, інформації щодо будівлі суду, розміру, джерела і форми 
оплати праці, штатних розписів суду, біографічних даних, фотографій суддів, 
відомості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру  суддів,  вакантні  посади  помічників  суддів,  нагородження  суддів 
державними нагородами, грамотами, про отримання суддями житла.

На запити, що надійшли до суду, надано відповіді згідно з положеннями 
законів  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації”,  “Про  інформацію”, 
“Про звернення громадян”, “Про доступ до судових рішень”.

Питання  організації  розгляду  звернень  громадян  та  їх  особистого 
прийому  займають  пріоритетне  місце  в  роботі  Господарського  суду  Івано-
Франківської області.
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2.2 Аналіз скарг на дії суддів.
Провадження  по  розгляду  заяв  та  скарг  здійснюється  з  додержанням 

вимог  чинного  законодавства  щодо  неупередженого,  об'єктивного  та 
своєчасного (без порушення законодавчо встановлених строків) їх розгляду, 
зокрема:

- Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996;
- Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 21.12.2016;
- Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016;
-  Закону  України  "Про  відновлення  довіри  до  судової  влади"  від 

08.04.2014;
-  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  348  від  14.04.1997  "Про 

затвердження  інструкції  з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах 
державної  влади  і  місцевого  самоврядування,  об'єднаннях  громадян,  на 
підприємствах,  установах,  організаціях  незалежно  від  форм  власності,  в 
засобах масової інформації";

-  Указу  Президента  України  №109/2008  від  07.02.2008  "Про 
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування 
конституційного права на звернення до органів  державної  влади та  органів 
місцевого самоврядування";

- Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої 
наказом Вищого господарського суду України № 75 від 10.12.2012, 

- Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої 
наказом Державної судової адміністрації України № 28 від 20 лютого 2013 р. 
та  погодженої  листом  Вищого  господарського  суду  України  №  01-
17/315/384/13 від 19 лютого2013 р.

За  зверненнями  громадян,  які  не  вимагають  додаткового  вивчення 
матеріалів, термін виконання не перевищує 15 днів.

У випадку, коли опрацювання звернень громадян потребує додаткового 
вивчення  матеріалів,  термін  виконання  не  перевищує  одного  місяця  з  дня 
реєстрації звернення до служби діловодства.

Відповіді на звернення громадян, які надходили до суду, надані в межах 
встановленого законом строку.

У разі надходження запитів Вищої ради правосуддя керівництво суду та 
судді  дотримуються  вимог  ч.  4  ст.  86  Закону  України  "Про  судоустрій  та 
статус суддів" та вчасно надають відповіді.

Протягом 2017 року до Господарського суду Івано-Франківської області 
надійшло 3 скарги на дії суддів, зокрема, по справі № 909/1066/13, по справі 
№ 909/1056/15 та по справі № 909/824/17.

1) 27 березня 2017 р., по справі № 909/1066/13 зі скаргою на дії судді 
звернулась  Марфіна  А.  І.  (яка  за  відповідною  довіреністю  представляє 
відповідача по справі Салагора В. Д.)  щодо невчасно виготовленого повного 
тексту  ухвали  суду.  На  думку  скаржника,  даний  факт  порушує  принципи 
господарського судочинства й унеможливлює реалізацію процесуальних прав 
відповідача щодо можливості ознайомлення з повним текстом ухвали суду та 
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своєчасного її оскарження. 30 березня 2017 р., скаржнику надіслано відповідь 
за  вих.  №  193  про  результати  перевірки  зазначеної  скарги  та  відповідно 
роз’яснено порядок подання і розгляду скарг на дії суддів.

2) 28 листопада 2017 р.,  по справі № 909/1056/15 зі  скаргою  щодо 
упередженості  судді  під  час  розгляду  справи  про  банкрутство звернулась 
Пукіш Н. М. (представник за довіреністю ТОВ “Фірма Хімтехнопласт”). 29 
листопада  2017  р,  скаржнику  надіслано  відповідь  за  вих.  №  717,  718  про 
результати перевірки зазначеної скарги та роз’яснено, що порушені у скарзі 
питання не відносяться до повноважень голови суду та суперечать вимогам 
чинного законодавства.

3) 29  листопада  2017 р., по  справі  № 909/824/17  надійшла  вимога 
члена  Вищої  ради  правосуддя  Мірошниченка  А.  М.  №  516/0/19-17  від 
28.11.2017 (вх. № 12745 від 29.11.2017) про направлення на адресу Вищої ради 
правосуддя письмових пояснень судді. 05 грудня 2017 р., члену Вищої ради 
правосуддя Мірошниченку А. М. було направлено пояснення судді по справі 
№ 909/824/17 з відповідними підтверджуючими документами. 

Жодного  дисциплінарного  провадження  щодо  суддів  Господарського 
суду Івано-Франківської області у 2017 році не порушувалось.

Крім  того,  у  Господарському  суді  Івано-Франківської  області  на 
постійній основі здійснюється аналіз скарг на дії суддів і працівників апарату 
суду, вживаються заходи щодо недопущення таких випадків.

Протягом  2017  року  скарги  на  дії  працівників  апарату  суду  не 
надходили.
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2.3 Аналіз причин порушення процесуальних строків та заходи, 
вжиті з метою їх усунення.

Відповідно до положень ст. 64 ГПК України, суддя, прийнявши позовну 
заяву,  не  пізніше  трьох  днів  з  дня  її  надходження  виносить  і  надсилає 
сторонам,  прокурору,  якщо  він  є  заявником,  ухвалу  про  порушення 
провадження  у  справі,  в  якій  вказується  про  прийняття  позовної  заяви, 
призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і 
місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в 
засіданні. 

За даними КП “Діловодство спеціалізованого суду”, станом на 15 грудня 
2017 р.,  в  господарському суді  Івано-Франківської  області  було розглянуто 
1695 справ.  Порушення процесуальних строків при розгляді  цих  справ -  не 
виявлено.

Аналіз інформації про стан розгляду справ свідчить, що судді загалом 
дотримуються  вимог  ст.  69  ГПК  України,  й  вирішують  спори  у  строк  не 
більше  двох  місяців  від  дня  одержання  позовної  заяви,  а  у  виняткових 
випадках за відповідним клопотанням сторони, з урахуванням особливостей 
розгляду  спору,  продовжують  строк  розгляду  спору,  але  не  більш  як  на 
п'ятнадцять днів.

Крім того,  в суді на постійній основі проводиться узагальнення щодо 
дотримання  строків  виготовлення  повного  тексту  рішень,  внесення  їх  до 
Єдиного державного реєстру судових рішень та направлення сторонам. Так, 
протягом 2017 року порушень не виявлено.
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3. Заходи щодо вдосконалення роботи суду, підвищення стандартів 
здійснення судочинства та показників роботи суду.

Протягом звітного періоду в суді вживались постійні заходи, спрямовані 
на підвищення якості судочинства, кваліфікації суддів та працівників апарату, 
показників роботи суду в цілому, а саме:

 здійснювався  контроль  за  дотриманням  процесуальних  норм  при 
розгляді справ;

 проводились узагальнення практики розгляду різних категорій справ, у 
тому числі справ про банкрутство;

 аналізувались  та  обговорювались  на  зборах,  нарадах  суддів  причини 
допущених суддями помилок при здійсненні судочинства; 

 на зборах, нарадах суддів, працівників апарату суду проводився аналіз та 
обговорення стану здійснення судочинства (статистичні дані щодо здійснення 
правосуддя та якість);

 продовжено практику обговорення на нарадах суддів причин скасування 
та зміни судових рішень судами вищих інстанцій, в тому числі по справах, які 
направлені на новий розгляд; 

 проводились наради,  навчання суддів,  працівників  апарату (окремо по 
колегіях) з обговорення актуальних питань здійснення судочинства;

 проводилось  узагальнення  причин  скасованих  та  змінених  судових 
рішень  господарського  суду  Івано-Франківської  області,  обговорювались  на 
нарадах суддів, колегій суддів;

 на  зборах,  нарадах  суддів,  працівників  апарату  здійснювалось 
обговорення проблемних питань організації роботи суду та вживались заходи 
щодо їх вирішення;

 забезпечено підготовку суддів, працівників апарату в Національній школі 
суддів України, їх участь в семінарах, круглих столах тощо;

 здійснювалось  інформаційно-аналітичне  забезпечення  суддів  та 
працівників апарату.
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4. Узагальнені питання організації роботи господарського суду.
У  звітному  періоді  організаційна  робота  суду  була  спрямована  на 

виконання  постанов  пленуму  Вищого  господарського  суду  України  “Про 
підсумки роботи господарських судів України в 2016 році та завдання на 2017 
рік” № 1 від 03 лютого 2017 р.,  “Про підсумки роботи господарських судів 
України у першому півріччі 2017 року” № 3 від 06.07.2017 р.

Основні  питання  діяльності  суду  обговорювались  та 
вирішувались відповідно  до  визначеної  компетенції  на  зборах  та  нарадах 
суддів,  зборах  та  нарадах  працівників  апарату  суду,  зборах  трудового 
колективу.

Протягом звітного періоду, як і в попередні роки, в суді систематично 
проводились наради та навчання з суддями, помічниками суддів, секретарями 
судових  засідань  з  обговорення  та  вивчення  практики  застосування 
законодавства,  причин  скасування,  зміни  судових  рішень,  в  тому  числі  по 
справах, рішення у яких скасовувались з поверненням їх на новий розгляд.

В суді здійснювались належні організаційні заходи щодо забезпечення 
дотримання процесуальних строків під час розгляду справ, а також контролю 
за справами, провадження в яких зупинене. Так, у звітному періоді порушень 
– не виявлено.

З метою забезпечення відкритості суду та доступності судових послуг 
судом вживаються належні заходи для проведення судових засідань в режимі 
відеоконференцзв'язку,  забезпечується  належна  робота  автоматизованої 
системи документообігу суду, веб-сайту, інформаційного кіоску, здійснюється 
систематичне розміщення інформації на дошці оголошень. 

З метою  формування  позитивного  іміджу  суду  в  суспільстві, 
об'єктивного  висвітлення  в  ЗМІ  інформації  про  діяльність  суду,  усунення 
негативних  тенденцій  у  висвітленні  діяльності  судової  системи,  належного 
доступу  громадськості  до  судової  інформації,  на  виконання  програми 
оприлюднення Господарським судом Івано-Франківської області  об'єктивної 
та всебічної інформації про свою діяльність також вжито ряд заходів.

В суді проводилась робота на виконання вимог Закону України “Про 
доступ  до  публічної  інформації”  та  Закону  України  "Про  звернення 
громадян". 

Протягом 2017 року, від фізичних та юридичних осіб через канцелярію 
суду надійшло 10 звернень, 19 запитів на отримання публічної інформації, а 
також 40 звернень надійшло на "гарячу" телефонну лінію суду. 

Згадані  звернення  стосувались  питань  оплати  судового  збору, 
результатів  розгляду  справ,  надходження  апеляційних  скарг,  можливості 
надіслання тих чи інших клопотань та заяв до суду засобами факсимільного 
зв’язку  тощо.  Разом  з  тим,  при  розгляді  таких  звернень  особлива  увага 
приділялась  забезпеченню  об’єктивності,  всебічності  та  своєчасності 
здійснення перевірок викладених фактів.

Що  стосується  запитів  на  отримання  публічної  інформації,  то  вони 
стосувалися інформації  щодо керівництва суду,  суддів,  судді  спікера,  прес-
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секретаря,  інформації  щодо будівлі  суду,  розміру,  джерела  і  форми оплати 
праці,  штатних  розписів  суду,  біографічних  даних,  фотографій  суддів,  ві-
домості з декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру  суддів,  вакантні  посади  помічників  суддів,  нагородження  суддів 
державними нагородами, грамотами, про отримання суддями житла.

На всі зазначені  запити було надано відповідь згідно з положеннями 
Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про 
інформацію”,  Закону  України  “Про  звернення  громадян”,  Закону  України 
“Про доступ до судових рішень”.

У  відповідності  до  вимог  чинного  законодавства  також  проводився 
розгляд заяв та скарг на дії суддів. Так, протягом 2017 року надійшло 3 скарги 
на  дії  суддів,  які  стосувались,  на  думку заявників,  невчасно  виготовленого 
повного тексту ухвали суду, упередженості судді під час розгляду справи. На 
подані звернення громадян надані відповіді в межах встановленого законом 
строку.

Жодного дисциплінарного провадження щодо суддів  Господарського 
суду Івано-Франківської області у 2017 році не порушувалось. Протягом 2017 
року скарги на дії працівників апарату суду не надходили.

Для забезпечення діяльності суду визначено штатну чисельність його 
працівників у кількості 110 одиниць, у тому числі 22 посади суддів (з них 2 – 
керівництво суду), 24 посади помічників судді (в тому числі помічник голови 
суду  і  помічник  заступника  голови  суду),  51  посада  секретаря  судового 
засідання та інших державних службовців та 13 посад інших працівників суду.

Фактичний  склад  працівників  суду  на  кінець  звітного  періоду 
становить 103 особа, зокрема, суддів (у тому числі голова суду та заступник 
голови)  –  21,  керівник  апарату  –  1,  заступник  керівника  апарату  –  1, 
начальники відділів – 4, заступники начальників відділу – 1, помічники суддів 
(з них 1 помічник голови суду та 1 помічник заступника голови суду)  – 23, 
секретарі  судового засідання  – 22, спеціалісти всіх категорій  – 17, старший 
консультант – 1, а також 7 службовців та 5 інших працівників.

Кількість вакантних посад в суді складає 7 одиниць (6,80% від штатної 
чисельності),  зокрема, суддя – 1, помічник судді – 1, заступник начальника 
відділу  документального  забезпечення,  канцелярії  -1,  головний  спеціаліст 
відділу  економічно-господарського  забезпечення  –  1,  провідний  спеціаліст 
відділу кадрового забезпечення,  служби управління персоналом -1, судовий 
розпорядник – 1, водій – 1.

У  відсотковому  співвідношенні  в  суді  заповненими  є  93,63%  посад 
працівників  суду,  зокрема,  95,45%  посад  суддів,  95,83%  посад  помічників 
суддів  (з  них  1  посада  помічника  голови  суду  та  1  посада  помічника 
заступника  голови  суду),  87,0%  посад  державних  службовців,  100%  посад 
службовців, 83,33% посад інших працівників.

Впродовж  звітного  періоду  в  суді  проведено  три  конкурси  на 
заміщення вакантних посад державних службовців  категорії  «В» державної 
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служби. За результатами проведення конкурсів прийнято одного працівника – 
секретаря судового засідання.

Протягом  звітного  періоду  за  угодою  сторін  звільнено  1  секретаря 
судового засідання.

Наведена  кількість  працівників  забезпечує  належне  функціонування 
суду, загалом плинності кадрів не спостерігається.

В суді затверджено план заходів щодо запобігання проявам корупції, на 
виконання якого проводилась постійна робота щодо забезпечення дотримання 
суддями  та  державними  службовцями  антикорупційного  законодавства, 
законодавства про державну службу, наголошувалось на дотриманні приписів 
Кодексу професійної етики судді.

Протягом  2017  року,  підвищення  кваліфікації  суддів  та  працівників 
апарату суду  відбувалось  шляхом  їх  участі  у  підготовці,  що  проводиться 
Національною  школою  суддів;  аналізу  причин  скасування  рішень  з 
обговоренням їх на нарадах та зборах суддів, засіданнях колегій суддів, про 
що відповідні звіти щоквартально направлялись до Львівського апеляційного 
господарського суду; проведення навчань, тематичних занять тощо. У звітний 
період  здійснювалось  інформаційно-аналітичне  забезпечення  суддів  та 
працівників  апарату  суду,  в  тому  числі  шляхом  наповнення  актуальною 
інформацією локальної комп’ютерної мережі суду.
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