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02.11.2016 № 04-17/5368/16 Керівнику проекту
на№  157/16 від 28.10.2016 «Підтримка реформ у

сільському господарстві та 
земельних відносинах в 
Україні»
Нізалову Денису

електронна адреса: 
land_monitiring@kse.org.ua

На Ваш запит щодо надання статистичних даних про судові справи, які 
надійшли з Автономної Республіки Крим на розгляд Київського, окружного 
адміністративного суду у 2014 та 2015 роках з категорій, зазначених у 
наданому до запиту Додатку, повідомляємо наступне.

Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» - 1207-VII змінено територіальну підсудність судових справ, 
підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя судам, у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя 
судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово 
окупованих територіях. Справи, що перебували у провадженні судів, 
розташованих на території Автономної Республіки Крим (далі -  АР Крим) та 
міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, повинні були бути передані 
судам відповідно до встановленої Законом підсудності, протягом десяти 
робочих днів з дня набрання ним чинності або з дня встановлення такої 
підсудності.

Згідно з п.4 ч.І ст.12 вказаного Закону справи підсудні Окружному 
адміністративному суду АР Крим розглядаються Київським окружним 
адміністративним судом.
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Однак, станом на 02.11.2016 з Окружного адміністративного суду АР 
Крим до Київського окружного адміністративного суду такі справи передані 
не були.

Разом з тим, до Київського окружного адміністративного суду, як суду 
першої інстанції, були передані для зберігання та на новий розгляд справи 
після касаційного перегляду рішень Окружного адміністративного суду АР 
Крим та Севастопольського апеляційного адміністративного суду Вищим 
адміністративним судом України.

Окрім того, до Київського окружного адміністративного суду 
надходили позовні заяви та матеріали підсудні Окружному 
адміністративному суду АР Крим, що були подані вперше.

Тому, при підготовці запитуваної Вами інформації опрацьовано 
статистичні дані саме по справах, що надійшли до суду вперше та.на новий 
розгляд.

Додатково повідомляємо, що ведення документообігу, у суді 
відбувається з використанням комп’ютерної програми «Діловодство 
спеціалізованого суду». За допомогою наявної інформації у базі даних КП 
«ДСС» та генератора звітів отримується необхідна обліково-статистична 
інформація та автоматично формуються статистичні звіти.

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 
05.06.2006 №55 «Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними 
та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та 
Інструкції щодо їх заповнення і подання» з наступними змінами та 
доповненнями, Відділом правової, аналітично-статистичної роботи та 
узагальнення судової практики Київського окружного адміністративного 
суду формуються та подаються звіти за відповідними формами.

На виконання наказу Державної судової адміністрації України №9 від 
17.01.2014 «Про оприлюднення звітності про стан здійснення правосуддя», 
Відділом правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової 
практики здійснюється формування та підготовка звітності про стан 
здійснення правосуддя Київським окружним адміністративним судом для 
оприлюднення на \¥ЕВ-сайті судів у складі в \¥ЕВ-порталу судової влади 
України двічі на рік у лютому та серпні місяці, наступними за, звітними 
періодами.

Статистичні звіти зберігаються відповідно до затвердженої 
Номенклатури справ Київського окружного адміністративного ; суду на 
поточний рік.



Статистична інформація надається лише в тих межак, що є р наявності 
у визначених критеріях обчислення. ' '

Звертаємо Вашу увагу на те, що побудова звіту за формою № 2-А «Звіт 
судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного 
судочинства» не передбачає технічної можливості виокремити категорію 
справ, підсудних Окружному адміністративному суду АР Крим.

Тому, для підготовки запитуваної інформації відповідно до наданого 
Вами Додатку було опрацьовано реєстраційні дані заяв/справ, згідно даних 
КП «Діловодство спеціалізованого суду.

Додаток: Інформація на 1 арк.

Заступник голови суду
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Додаток

Інформація
надходження та розгляд справ Київським окружним адміністративним судом 

заяв/справ, підсудних Окружному адміністративному Автономної Республіки Крим
протягом 2014 та 2015 рр.

Рядок 
(розділ 2, 

форма 
№2-А)

Вид справ

Надійшло 
справ з АР 

Крим
Розглянуто справ 

з АР Крим

Залишок 
нерозглянутих справ 
з АР Крим на кінець 

року
2014р. 2015р. 2014р. 2015р. 2014р. 2015р.

р.36
Справи зі спорів з приводу 
забезпечення сталого 
розвитку населених пунктів 
та землекористування:

8 7 7 8 1 0

р.37
містобудування; планування і 
забудови територій; 
архітектурної діяльності

/ 6 1 б 0 0

р.38

землеустрою; державної 
експертизи землевпорядної 
документації; регулювання 
земельних відносин, у тому 
числі:

3 0 2 / 1 0

р.39

розпорядження землями 
держави <територіальних 
громад), передача таких 
земельних ділянок у власність і 
користування громадянам та 
юридичним особам

2 0 1 1 1 о

р.40

відчуження земельних ділянок, 
інших об'єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній 
власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності

0 0 0 0 0 0

р.41
державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень (у тому числі прав 
на земельні ділянки)

4 1 4 1 . о 0

р.45

Справи зі спорів з приводу 
адміністрування податків, 
зборів, платежів, а також 
контролю за дотриманням 
вимог податкового 
законодавства, у  тому числі:

17 1 17 0 0 1

р.64 плати за землю 1 1 1 0 0 І
УСЬОГО (сума рядків 1,2.5. 
22, 23,36,42, 45, 72, 81, 96,102, 
106)

64 51 56 54 7 5


