
Підсумки роботи Апеляційного суду Донецької області за 2017 р. 

 
У 2017 р. до Апеляційного суді Донецької області усього НАДІЙШЛО: 14 433 справ та 

матеріалів (проти 12 751 у 2016 році), що на 13,19% більше, з яких: 

- 10 607 кримінальних справ та проваджень (проти 9 273 у 2016 р.) або збільшення на 

14,39%, (м. Бахмут – 2 544, м. Маріуполь – 8 063), з яких: 

- 7 617 кримінальних проваджень за поданням про надання дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової дії ст. 248 КПК України) (проти 6 135 у 2016 році) (м. 

Бахмут – 830, м. Маріуполь – 6 787); 

- 1 485 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень (вироків, ухвал, постанов) 

за апеляціями (за КПК 2012 року) (проти 1 700 у 2016 році); (м. Бахмут – 953, м. 

Маріуполь - 532); 

- 1 009  кримінальних проваджень з апеляціями на ухвали слідчих суддів (проти 832 у 

2016 р.); ( м. Бахмут – 527, м. Маріуполь -482); 

- 432 клопотань (подань) про направлення кримінальних проваджень з одного суду до 

іншого (проти 430 у 2016 році); (м. Бахмут -179, м. Маріуполь – 253); 

- 10 кримінальне провадження за заявами (клопотаннями) щодо виконання судового 

рішення (п.4 ч.2 ст. 539 КПК України) (проти 91 у 2016 р.) (м. Бахмут - 10, м. Маріуполь – 

0); 

- 27 кримінальних справ про перегляд судових рішень (вироків, ухвал, постанов) за 

апеляціями (проти 64 у 2016 р.); (м. Бахмут - 20, м. Маріуполь – 7); 

- 18 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами (проти 19 у 2016 році); (м. Бахмут - 16, м. Маріуполь - 2); 

- 1 кримінальна справа з апеляціями на ухвали (постанови) суддів, постановленні за 

поданням правоохоронних органів або за скаргами на їх дії та рішення (проти 2 у 2016 

році), (м. Бахмут -1, м. Маріуполь -0). 

      

- 3 144 справи і  матеріалу  цивільного судочинства – (проти 3 081) або збільшення на 

2,04%, (м. Бахмут – 2 230, м. Маріуполь - 914), з яких: 

- 3 123 справи щодо перегляду судових рішень за апеляційними скаргами (проти 3 052 у 

2016 році), (м. Бахмут – 2 217, м. Маріуполь -  906); 

- 10 цивільних справ про визначення підсудності (проти 15 у 2016 році), (м. Бахмут –7, м. 

Маріуполь - 3); 

- 11 справ про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (проти 14 у 2016 

році) (м. Бахмут –6, м. Маріуполь – 5).  

- 682 справи про  адміністративні правопорушення - (проти 397) збільшення на 

71,79%, (м. Бахмут –346, м. Маріуполь -336). 

  

Усього РОЗГЛЯНУТО: 14 214 справи та матеріалу (проти 12 778) або збільшення 

на 11,24%, з них:   

- 10 494 кримінальних проваджень та справ (проти 9 181) або збільшення на 14,30%, ( 

м. Бахмут – 2 455, Маріуполь – 8039), з яких: 



- 7 617 кримінальних проваджень за поданням про надання дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової дії ст. 248 КПК України) (проти 6 135 у 2016 році); ( м. 

Бахмут – 830, Маріуполь – 6787); 

- 1 371 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень (вироків, ухвал, постанов) 

за апеляціями (за КПК 2012 року) (проти 1 609  у 2016 році); ( м. Бахмут –862, Маріуполь 

– 506); 

- 1 007 кримінальних проваджень з апеляціями на ухвали слідчих суддів (проти 832 у 2016 

р.); ( м. Бахмут – 529, Маріуполь – 478), 

- 433 клопотань (подань) про направлення кримінальних проваджень з одного суду до 

іншого (проти 429 у 2016 році); (м. Бахмут – 180, Маріуполь – 253), 

- 8 кримінальних проваджень за заявами (клопотаннями) щодо виконання судового 

рішення (п.4 ч.2 ст. 539 КПК України) (проти 88 у 2016 р.), (м. Бахмут –0, Маріуполь – 8) 

- 27 кримінальних справ про перегляд судових рішень (вироків, ухвал, постанов) за 

апеляціями (проти 70 у 2016 р.); (м. Бахмут –17, Маріуполь – 10) 

- 20 кримінальних проваджень про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами (проти 17 у 2016 році); (м. Бахмут – 18, Маріуполь – 2) 

- 2 кримінальні справи з апеляціями на ухвали (постанови) суддів, постановленні за 

поданням правоохоронних органів або за скаргами на їх дії та рішення (проти 1 у 2016 

році).(м. Бахмут – 2 справи); 

  

- 3 056 справ і  матеріалів  цивільного судочинства (проти 3 216) або зменшення на -

 4,98%; (м. Бахмут – 2 162, м. Маріуполь – 894), з яких: 

- 3 036 справи щодо перегляду судових рішень за апеляційними скаргами (проти 3 189 у 

2016 році), (м. Бахмут – 2 149, м. Маріуполь -  887); 

- 10 цивільних справ про визначення підсудності (проти 15 у 2016 році), (Бахмут –7, 

Маріуполь - 3); 

- 10 справ про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (проти 12 у 2016 

році) (Бахмут –6, Маріуполь – 4).  

  

- 664 справи про  адміністративні правопорушення (проти 381) або збільшення на -

 74,28%. (м. Бахмут – 348, Маріуполь – 316) 

  

  

ЗАЛИШОК НЕРОЗГЛЯНУТИХ СПРАВ складає – 848 (у 2016 р. – 628), тобто 

на 35,03% більше ніж за минулий період з них: 

• 335 справ цивільного судочинства (м. Бахмут - 248, м. Маріуполь - 87); Залишок у 

порівнянні з 2016 роком, що складав - 245 справ, збільшився на 36,73%; 

• 469 кримінальних справ та проваджень, з них: 426 кримінальних проваджень (м. 

Бахмут – 322, м. Маріуполь - 147), 11 кримінальних справ (м. Бахмут - 6, м. 

Маріуполь - 5). Залишок у порівнянні з 2016 роком також збільшився на 31,37% та 

складав 357 справ та проваджень. 



• 44 справи про адміністративні правопорушення (м. Бахмут - 14, м. Маріуполь - 30). 

Залишок у порівнянні з 2016 роком збільшився на 69,23% у 2016 р. було 26 справ у 

залишку. 

Навантаження на суддів Апеляційного суду Донецької області у 2017 р. 

  

У зв’язку із збільшенням надходження проваджень та справ, збільшилось і навантаження 

на суддів апеляційного суду. 

Основним показником навантаження є середньомісячне надходження справ і матеріалів на 

одного суддю з урахуванням їх штатної чисельності у суді. Штатна чисельність 

Апеляційного суду Донецької області передбачає 70 суддів. 

Середньомісячне надходження справ і матеріалів у розрахунку на одного суддю 

Апеляційного суду Донецької області у  2017 року становить 18,74 справ і матеріалів (у 

2016 року – 8,52 справ та матеріалів від штатної чисельності 136 осіб). 

Загальна кількість працюючих суддів Апеляційного суду Донецької області станом на 

01.01.2017 року складала 62 особи. Навантаження розраховано на всю штатну чисельність 

суддів, а за умови наявності вакансій, фактичне навантаження є більшим та складає 21,16  

справ та матеріалів  (14,67 – у 2016 року. 

  

Середньомісячне навантаження на суддю Апеляційного суду Донецької області 

(м.Бахмут) перебувало в провадженні справ - 11,29 (проти 8,96 у 2016 р.) з них на 

суддю судової палати з розгляду цивільних справ –8,43 справи (проти 8,96 у 2016 р.),  на 

суддю судової палати з розгляду кримінальних та справ про адміністративні 

правопорушення 17,49 справ (проти 9,95 у 2016 р.) 

Середньомісячне навантаження на суддю Апеляційного суду Донецької області, 

частина якого розташована (м. Маріуполь) складає 10,33,  з них на суддю судової 

палати з розгляду цивільних справ – 6,37 (проти 5,26 у 2016 р.), на суддю судової палати з 

розгляду кримінальних та справ про адміністративні правопорушення – 15,86 (проти 10,61 

у 2016 р.) 

 

Якість роботи Апеляційного суду Донецької області у 2017 р. 

 

Судовою палатою у кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення (м.Бахмут) в апеляційному порядку у 2017 році було розглянуто 1 

973 кримінальних провадження та матеріалу. 

У 2017 році Вищим спеціалізованим судом України: 

Скасовано: 7 вироків відносно 8 осіб, 38 ухвал щодо 42 осіб. 

Змінено: 3 вироки стосовно 3 осіб та 4 ухвали стосовно 4 осіб; 

Усього скасовано та змінено: 52 судових рішення щодо 57 осіб, проти 56 судових рішень 

стосовно 73 осіб у 2016 році. 

  

Судовою палатою у кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення (м. Маріуполь) в апеляційному порядку  у 2017 році було 

розглянуто 521 кримінальне провадження та кримінальна справа. 



У 2017 році Вищим спеціалізованим судом України: 

Скасовано: 3 вироки щодо 3 осіб, 22 ухвали у відношенні 25 осіб. 

Змінено: 3 вироки щодо 3 осіб; 2 ухвали щодо 2 осіб. 

Усього скасовано та змінено - 31 судове рішення щодо 33 осіб, що складає 6,3 % від 

розглянутих (521) справ та проваджень. 

  

Судовою палати у цивільних справах (м. Бахмут) в апеляційному порядку  у  2017 році 

було розглянуто за апеляційними скаргами на рішення та ухвали – 2 162справи. 

У 2017 році  ВССУ скасовано 65 судових рішень, що складає 3% відсотків від кількості 

цивільних справ, розглянутих судовою палатою у цивільних справах апеляційного суду 

(м. Бахмут). (у 2016 р. - 71), з них  37 рішень та 28 ухвал, з них: 

- скасовано з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції – 

у 21 справі; 

 - скасовано із залишенням в силі рішення суду першої інстанції у 11 справах;  

- скасовано судове рішення і закрито провадження - по 1 справі. 

  

Судовою палати у цивільних справах (м. Маріуполь) в апеляційному порядку у 2017 

році було розглянуто за апеляційними скаргами на рішення та ухвали – 887 (проти 969 у 

2016 р.) 

У 2017 році  ВССУ скасовано 24 судових рішення, що складає 2,68% відсотків від 

кількості цивільних справ, розглянутих судовою палатою у цивільних справах 

апеляційного суду (м. Маріуполь) (у 2016 р. - 37). З них: 

11 рішень та 13 ухвал, з них: 

- скасовано з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції –

 10 судових рішень; 

- скасовано з направленням справи на новий апеляційний розгляд  – 13 судових рішень; 

- 1 судове рішення скасовано із залишенням в силі рішення суду першої інстанції. 

 


