
 
 

 

 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________              
 

м. Лиман 
 

Про схвалення проекту рішення 
міської ради “Про затвердження 
Програми Правосуддя 2021” 

  
 Розглянувши проект рішення міської ради “Про затвердження Програми 
Правосуддя 2021”, керуючись ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет міської ради  
 
 ВИРІШИВ: 
 1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради  
“Про затвердження Програми реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки” (проект рішення додається) 

 
 
 
 

Міський голова        О.В. Журавльов 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

___________                                                                                                            
№________ 

м. Лиман 

 

Про затвердження Програми 
Правосуддя 2021 

 
З метою забезпечення на території Лиманської міської територіальної 

громади (далі ТГ) кожному громадянину права на справедливий суд та повагу до 
інших прав і свобод, гарантованих Конституцією законами України, а також 
міжнародними  
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
створення на території Лиманської міської ТГ максимально наближеного до 
європейських стандартів судочинства, з сучасним високотехнологічним простором, 
керуючись  
п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму Правосуддя 2021 (додається)  
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В. 
 

 
 

Міський голова         О.В. Журавльов 
 

 
 



 
 

Затверджено 

рішення Лиманської міської 

ради від________2021 

№_____                                 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
«Правосуддя 2021» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Лиман 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ 

Програми «Правосуддя 2021» 
1.  Ініціатор розроблення Програми  Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в 
Донецькій області 
 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення Програми 

 

3.  Головний розробник Програми Територіальне управління Державної 
судової адміністрації України в 
Донецькій області 

4. Співрозробники Програми Краснолиманський міський суд  
Донецької області 

5. Відповідальний виконавець Програми Територіальне управління Державної 
судової адміністрації України в 
Донецькій області 

6. Співвиконавці (учасники) Програми - 

7. Строк реалізації Програми 2021  рік 
8. Мета Програми Створення на території Лиманської 

міськоїтериторіальної громади 
максимально наближеного до 
європейських стандартів судочинства,  
що забезпечить доступність громадян до 
суду та належну якість правосуддя 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього:  
в тому числі: 
- кошти державного бюджету; 
- кошти обласного бюджету; 
- кошти бюджету Лиманської міської 
ТГ; 
- кошти інших джерел. 

552,738тис.грн. 
 
 
 
- 
- 
552,738 тис. грн. 
- 

10. Очікувані результати виконання - забезпечення  належних умов для 
зберігання справ і матеріалів в архіві 
Краснолиманського міського суду 
Донецької області; 
- створення безпечних та комфортних 
умов для працівників та осіб, які 
перебувають у Краснолиманському 
міському суді  шляхом встановлення 
систем кондиціонування повітря. 

11. Ключові показники ефективності Кількість відремонтованих під час 
реалізації Програми м2 приміщень 
Краснолиманського міського суду 
Донецької області, який розташований 



 
 

за адресою м.Лиман, вул. Незалежності, 
б.13. 

ВСТУП 
 

Програма «Правосуддя 2021» (далі - Програма) спрямована на забезпечення 
на території Лиманської міської територіальної громади (далі - ТГ) кожному 
громадянину права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, 
гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
створення на території Лиманської міської ТГ максимально наближеного до 
європейських стандартів судочинства, з сучасним високотехнологічним простором, 
що забезпечить доступність та належну якість правосуддя 

Програма розроблена відповідно до Законів України: «Про судоустрій і 
статус суддів», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 
Розділ 1. Аналіз існуючого стану та визначення проблем, на розв’язання 

яких спрямована Програма 
 

Основним завданням Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Донецькій області є організаційне та фінансове 
забезпечення  діяльності місцевих загальних судів Донецької області з метою 
створення належних умов для судів, суддів цих судів та забезпечення органів 
суддівського самоврядування.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р.  
№ 355-р Краснолиманським міським судом Донецької області отримано додаткову 
площу 419,3 м2 для розміщення суду, частина з якої до теперішнього часу не 
відремонтована та не може використовуватись судом для відправлення правосуддя. 

Стаття 130 Конституції України гарантує державне фінансування та належні 
умови для функціонування судів і діяльності суддів. Проте на даний час склалася 
критична ситуація з фінансуванням місцевих загальних судів Донецької області. 
Потреба у видатках споживання та розвитку ДСА України у фінансових ресурсах як 
головного розпорядника коштів державного бюджету, яка була заявлена у 
бюджетному запиті на 2021 рік, забезпечена лише на 38 % від заявленої потреби. В 
зв’язку з чим кошторисом територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Донецькій області не передбачено коштів на проведення 
капітальних ремонтів приміщень місцевих загальних судів Донецької області. 

Згідно даних Головного управління статистики у Донецькій області станом 
на 1 січня 2021 року у місті Лиман мешкає 41720 осіб. Отже в теперішній час 
Краснолиманський міський суд Донецької області згідно визначеної підсудності 
обслуговує  41720 осіб населення Донецької області, а зважаючи на наявність у 
місті Лиман внутрішньо переміщених осіб, які не відносяться до постійного 
населення, загальна кількість осіб, які можуть звернутися за захистом своїх прав і 
законних інтересів до суду,  значно перевищує вказані показники. Оскільки, згідно з  
Розпорядженням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних i кримінальних справ від 02.09.2014 №27/0/38-14 «Про визначення 



 
 

територіальної підсудності справ», яке було ухвалене на підставі Закону України 
«Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 
проведенням антитерористичної операції», було змінено територіальну підсудність 
судових справ, підсудних розташованим у районі проведення антитерористичної 
операції місцевим загальним судам. Розгляд цивільних справ, справ про 
адміністративні правопорушення, адміністративних справ і кримінальних 
проваджень, підсудних Петровському районному суду міста Донецька, визначено 
передати для забезпечення розгляду Краснолиманському міському суду Донецької 
області.   

Відповідно до статистичних даних у 2020 році в провадженні 
Краснолиманського міського суду знаходилось 4995 справ і матеріалів. Враховуючи 
те, що в середньому у кожній справі приймає участь щонайменше двоє учасників, 
можна стверджувати, що за самими скромними підрахунками кожний четвертий 
мешканець Лиманської територіальної громади, протягом 2020 року скористався 
своїм конституційним правом на судовий захист у Краснолиманському міському 
суді Донецької області.  

Неналежний стан частини приміщення Краснолиманського міського суду 
становить величезні ризики для забезпечення громадян судовим захистом та 
належної роботи правоохоронних органів, що у значній мірі може відобразитися на 
рівні довіри громадян до правоохоронних органів, органів правосуддя та цілому до 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Тому питання ефективності заходів, які вживаються місцевою владою для 
удосконалення системи правосуддя, забезпечення дієвої протидії злочинності, 
забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави, дотримання принципу верховенства права, стану 
виконання соціально-сервісних функцій є визначальними. 

Розділ 2. Мета Програми 
Реалізація на території Лиманської міської ТГ максимально наближеного до 

європейських стандартів судочинства,  що забезпечить доступність громадян до 
суду та належну якість правосуддя, дотримання принципу верховенства права, 
зміцнення законності і правопорядку.  Забезпечення комплексного підходу до 
розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення Краснолиманського 
міського суду Донецької області шляхом проведення капітального  ремонту 
приміщення архіву зі   встановленням систем кондиціонування повітря в будівлі 
Краснолиманського міського суду Донецької області. 

 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 

Програма передбачає: створення належних умов для здійснення правосуддя, 
необхідне  комплексне розв’язання проблеми матеріально-технічного забезпечення 
Краснолиманського міського суду  Донецької області. Заходи з реалізації Програми 
наводяться у Додатку 1.  

 

Розділ 4. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів 

Програми, наводяться у Додатку 2 до Програми (додається). 



 
 

Фінансування заходів Програми планується за рахунок вільних  залишків 
бюджету Лиманськоїміської територіальної громади, інших джерел фінансування, 
не заборонених чинним законодавством. 

 
Розділ 5. Строки виконання Програми. 

 Реалізація Програми розрахована на 2021 рік. 
 
 

Розділ 6. Очікувані результати виконання Програми 
Реалізація Програми надасть можливість : 

- забезпечити належні умови для зберігання справ і матеріалів в архіві 
Краснолиманського міського суду Донецької області; 
- створити безпечні та комфортні умови для працівників та осіб, які перебувають у 
Краснолиманському міському суді  шляхом встановлення систем кондиціонування 
повітря. 

Показники результативності наводяться у Додатку 3 до Програми, які є: 
- кількість відремонтованих під час реалізації Програми м2 приміщень 

Краснолиманського міського суду Донецької області, який розташований за 
адресою м.Лиман, вул. Незалежності, б.13. 

 
Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми 

Організація виконання Програми покладається на Територіальне управління 
Державної судової адміністрації України в Донецькій області 
 У строк до 01.01.2022 Територіальному управлінню Державної судової 
адміністрації України в Донецькій області  інформувати міську раду про хід 
виконання заходів програми. 

 
Програму розроблено Краснолиманським міським судом Донецької області 

 
 

Голова Краснолиманського міського суду 
Донецької області        І.В. Саржевська 
 
 
Секретар міської ради       Н.В. Ляшко 
 
рад



 
 

Додаток 1  
До Програми «Правосуддя 2021 

 
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
з/п 

Завдання 
Зміст  

заходів 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансування 

Обсяги фінансування по 
роках, тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

2021 рік Всього 
 

План 

 
План 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 

Створення на 
території 

Лиманської міської 
ТГ максимально 
наближеного до 
європейських 

стандартів 
судочинства шляхом 

проведення 
капітального  

ремонту 
приміщення архіву 
зі   встановленням 

систем 
кондиціонування 
повітря в будівлі 

Краснолиманського 
міського суду 

Донецької області. 
 

Капітальний  
ремонт частини 

приміщень 
Краснолиманського 

міського суду 
Донецької області 

за адресою: 
м.Лиман, вул. 

Незалежності, 13 

2021 

Територіальне 
управління 
Державної 

судової 
адміністрації 

України в 
Донецькій 

області 

Бюджет 
Лиманської 

міської 
територіальної 

громади 

552,738 тис.грн. 
552,738 
тис.грн. 

- забезпечення  
належних умов для 
зберігання справ і 
матеріалів в архіві 

Краснолиманського 
міського суду 

Донецької області; 
- створення 

безпечних та 
комфортних умов 
для працівників та 

осіб, які 
перебувають у 

Краснолиманському 
міському суді  

шляхом 
встановлення 

систем 
кондиціонування 

повітря.. 

 Всього     552,738 тис.грн. 
552,738 
тис.грн. 

 

Голова Краснолиманського міського суду Донецької області         І.В. Саржевська 
 



 
 

Секретар міської ради               Н.В. Ляшко 



 
 

Додаток 2 

до Програми «Правосуддя 2021 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

552,738тис. грн. 

Обсяг коштів, який 
залучається на виконання 

Програми 

2021 рік Всього витрат на 
виконання Програми 

 
1 2 3 

Обсяг ресурсів, всього, 
у тому числі: 

552,738 тис.грн. 552,738 тис.грн. 

кошти державного бюджету - - 
кошти обласного бюджету - - 

кошти бюджету Лиманської 
міської  територіальної 

громади 
552,738 тис.грн. 552,738 тис.грн. 

кошти інших джерел - - 
 
 

 
Голова Краснолиманського міського суду 
Донецької області         І.В. 
Саржевська 
 
 
Секретар міської ради        Н.В. Ляшко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3 

до Програми «Правосуддя 2021 

 
ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 
на початок дії 

програми 
2021 рік 

Показник 
після 

завершення 
дії Програми 

1 2 3 4 5 6 
І. Показники витрат  

1 Обсяг необхідних ресурсів 
для виконання Програми 

тис. грн. - 552,738 
тис.грн. 

 

ІІ. Показники робіт  
1 Кількість необхідних видів 

робіт з капітального ремонту 
частини  приміщень 
Краснолиманського міського 
суду Донецької області, який 
розташований за адресою 
м.Лиман, вул. Незалежності, 
б.13. 

од.  43 43  

ІІІ. Показники ефективності   
1 Кількість відремонтованих 

під час реалізації Програми 
м2 приміщень 
Краснолиманського міського 
суду Донецької області, який 
розташований за адресою 
м.Лиман, вул. Незалежності, 
б.13 

м2  0 72 72 

 
 
 
Голова Краснолиманського міського суду 
Донецької області        І.В. Саржевська 
 
 
Секретар міської ради        Н.В. Ляшко 
 

 
 

 


