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Загальні показники розгляду справ і матеріалів місцевими 
адміністративними судами у 2014–2015 роках 

 

 



За даними статистичної звітності, у 2015 році місцеві 
адміністративні суди повернули 23 906 матеріалів. У 2014 
році цей показник становив 27 421 матеріал. Частина цих 
матеріалів у загальній кількості розглянутих справ і 
матеріалів у порівнювальних періодах становила 9%. 

У 2015 році суди відмовили у відкритті провадження в 3869 
(2%) справах проти 4830 (1%) справ у 2014 році. 

Залишили без розгляду 3444 (1%) матеріали проти 6724 (2%) 
одиниць. 

Отже, упродовж звітного періоду з різних підстав судом 
визнано неприйнятними 12% матеріалів. 



Правовий статус позивача в адміністративному судочинстві. 

-поняття позивача (п.8 частини 1 ст.3 КАС України): 
позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов до 
адміністративного суду, а також суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана 
позовна заява до адміністративного суду;  

 

-адміністративна процесуальна правосуб'єктність: 

- адміністративна процесуальна правоздатність;  
- адміністративна процесуальна дієздатність;  

 

- класифікація осіб, які можуть бути позивачами; 

 

- відмінності правового статусу позивача в адміністративному судочинстві 
від інших видів судочинства; 

 

 



Адміністративний позов 

-Визначення за КАС України: 
-адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у 
публічно-правових відносинах;  

-Форма і зміст адміністративного позову; 

-Вимоги до адміністративного позову; 

-Характерні помилки при оформленні та подачі адміністративного 
позову. 

 
 



Особливості застосування Закону України “Про судовий збір” 
в судовій практиці адміністративних судів. 

- Закон України № 484-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо сплати судового збору» від 22 травня 2015 року; 

-Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 5 
лютого 2016 року; 

-Об’єкти справляння судового збору; 

-Розміри ставок судового збору;  

-Пільги щодо сплати судового збору; 

-Порядок сплати судового збору; 

-Повернення судового збору; 

-Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його 
розміру або звільнення від його сплати; 

-Зарахування судового збору до Державного бюджету України; 

   
 

 

 

 



Допоміжні документи 

-Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 23 
січня 2015 року та Довідка про результати вивчення та узагальнення 
практики застосування адміністративними судами положень Закону 
України «Про судовий збір»; 

- Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 5 

лютого 2016 року та Аналіз практики застосування адміністративними 
судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-
VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року 
№ 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сплати судового збору»;  

 

 

 

 

 

 



-ухвали Верховного Суду України від 28 вересня 2015 року (51998194), від 
13 січня 2016 року(55159722), від 15 січня 2016 року (55160036)(щодо 
розмірів ставок судового збору); 

- ухвала Верховного Суду України від 1 жовтня 2015 року (51773681)(щодо 
пільг по сплаті судового збору); 

-постанови Верховного Суду України від 12 листопада 2014 року  
(41735967), від 11 листопада 2015 року (54361178) (щодо повернення 
судового збору); 

-ухвала Вищого адміністративного суду України від 25 вересня 2015 року 
(51554263) (шодо відстрочення та розстрочення судового збору); 

   

http://reyestr.court.gov.ua/Review/51998194
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55159722
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55160036
http://reyestr.court.gov.ua/Review/51773681
http://10.3.5.151/Review/41735967
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54361178
http://reyestr.court.gov.ua/Review/51554263


Актуальні питання щодо розгляду справ, пов'язаних 
із проходженням публічної служби. 

-правовий статус суб'єктів звернення до суду; 

 

-строки звернення до суду із захистом прав суб'єктів проходження 
публічної служби; 

 

- Особливості розгляду адміністративних справ вказаної категорії; 



Актуальні питання розгляду справ, пов'язаних із 
обчисленням, призначенням, перерахунком, 

здійсненням, наданням, одержанням пенсійних 
виплат та інших соціальних виплат, доплат, 
соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. 

 
 
 



Дякую за увагу! 

 


