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внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2018» - спільного 
проекту громадської організації «Фундація прав людини» (місто Київ) та 
партнерських організацій з Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, 
Луганської, Сумської, Харківської та Чернівецької областей. Проект 
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ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ ОСКАРЖИТИ 
В СУДІ НЕПРАВОМІРНІ РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ 

МОЖНОВЛАДЦІВ 
Внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) є однією з найменш захищених верств 

населення. Це пов’язано як з 

об’єктивними причинами, пов’язаними 

зі збройним конфліктом на Сході 

України і з анексією Автономної 

Республіки Крим, на кшталт втрати 

людьми улюбленої роботи та зміна 

колективу, суттєве зменшення доходів 

громадян у зв’язку з необхідністю 

змінити місце роботи, у зв’язку з 

потребою у винайманні житла тощо, так і з суб’єктивними факторами – нове соціальне 

середовище, в якому опиняються ВПО у зв’язку зі зміною місця постійного проживання, 

втрата усталених суспільних зв’язків, віддаленість давніх друзів, подекуди і упереджене 

ставлення з боку посадовців або навіть пересічних громадян. Очевидно, що хоча на 

місцевому рівні приймається чимало регіональних програм інтеграції ВПО у нове 

суспільне середовище, в яких формально встановлюються гарантії додаткового захисту 

прав ВПО, такі програми на практиці мало реалізуються. Практичне втілення інклюзивної 

політики щодо ВПО як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, нажаль, 

залишає бажати кращого.  

 Через це ВПО дуже часто стикаються з неправомірними рішеннями, діями або 

бездіяльністю можновладців по відношенню до себе. При чому багато хто з 

представників ВПО не мають матеріальної можливості користуватися платними 

послугами адвокатів, щоб захистити свої права від посягань чиновників. В той же час 

чинне законодавство щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги часто не 

дозволяє ВПО звернутися за допомогою до «безкоштовного» державного адвоката.  

 Такий стан речей викликає потребу «навчити» ВПО самостійно складати 

адміністративні позови та оскаржувати в них рішення, дії чи бездіяльність 

можновладців через органи судової влади. 

 Зауважимо, що в сучасному законодавстві закріплено два основні шляхи 

оскарження незаконних рішень, дій або бездіяльності можновладців. Так, можна 

оскаржити відповідне рішення до вищої посадової особи, тобто до того посадовця, якому 

підлеглий суб’єкт владних повноважень, який порушив Ваші права. Це так званий 



3 

адміністративний порядок оскарження незаконних рішень, дій та бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень. Але куди більш ефективним способом захисту своїх прав 

є звернення з позовною заявою до суду з метою оскарження дії, бездіяльності або рішення 

можновладців.  

Стаття 55 Конституції України, 

Основного Закону нашої держави, 

встановлює: права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Таким 

чином, держава на найвищому рівні 

гарантує будь-якій особі право на судовий 

захист. Це право передбачене і 

ратифікованими Україною міжнародно-

правовими актами – Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод, яка встановлює права, що захищаються 

Європейським судом із прав людини, Загальною декларацією прав людини і громадянина 

та іншими міжнародними документами.   

Звичайні люди, без спеціальної освіти, часто не знають, як їм правильно 

скористуватися своїм гарантованим державою правом на судовий захист. Слід пам’ятати: 

Ви можете звернутися в суд у разі порушення, на Вашу думку, будь-якого Вашого права 

чи інтересу (наприклад, якщо Ви бажаєте визнати дію або бездіяльність суб’єкта владних 

повноважень – чиновника незаконною, або бажаєте оскаржити якесь владне рішення, що 

стосується Ваших прав та інтересів, то слід звертатися до суду з адміністративним 

позовом до відповідного суб’єкта владних повноважень).  

Щоб оскаржити в суді неправомірні 

рішення, дії або бездіяльність суб’єкта 

владних повноважень, слід подати позовну 

заяву.  

Позовна заява – це одна з так званих 

заяв по суті справи. Вона являє собою 

письмовий документ, в якому особа, якщо 

говорити в найбільш загальному виді, викладає обставини справи, пояснює суду, в чому, 

на її думку, полягає порушення суб’єктом владних повноважень (посадовцем) її 

суб’єктивних прав, надає суду докази, які підтверджують викладені в позовній заяві 

обставини, та просить суд скасувати незаконне рішення чиновника, зобов’язати суб’єкта 

владних повноважень прийняти певне рішення або утриматися від тих чи інших дій тощо. 
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Таким чином, у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та 

обґрунтування цих вимог. 

Позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Останньою є представник 

позивача, який діє в його інтересах. Це може бути адвокат, особа, на яку позивач оформив 

нотаріально завірену довіреність, законний представник. Законні представники – це, 

наприклад, батьки своїх малолітніх або неповнолітніх дітей, опікуни тощо. 

 

Вашій увазі пропонуємо покрокову 

інструкцію: як за допомогою 

адміністративного позову оскаржити в суді 

неправомірні рішення, дії чи бездіяльність 

можновладців? 

 

 

 

Крок 1. Зазначаємо найменування суду першої інстанції, до якого подається 

заява 

 

В адміністративних позовах щодо оскарження неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень судами першої інстанції є місцеві загальні 

суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди.  

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 

1) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; 

2) адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом чи процесом 

референдуму, щодо: 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, дільничних 

комісій з референдуму, членів цих комісій; 

уточнення списку виборців; 

оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних 

агентств, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих 

працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують 

законодавство про вибори та референдум; 
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оскарження дій чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної ради, 

кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб; 

3) адміністративні справи, пов’язані з перебуванням іноземців та осіб без 

громадянства на території України, щодо: 

примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб 

без громадянства; 

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх ідентифікації та (або) 

забезпечення примусового видворення за межі території України; 

продовження строку затримання іноземців або осіб без громадянства з метою їх 

ідентифікації та (або) забезпечення примусового видворення за межі території України; 

затримання іноземців або осіб без громадянства до вирішення питання про 

визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні; 

затримання іноземців або осіб без громадянства з метою забезпечення їх передачі 

відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію; 

4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного 

виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними 

рішень судів у справах, про які йшлося вище. 

Окружним адміністративним судам підсудні всі адміністративні справи, крім тих, 

які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним. 

Таким чином, якщо Ваші позовні вимоги не підпадають під перелік тих, які 

вирішуються в місцевих загальних судах як адміністративних судах, то слід подавати 

позовну заяву до відповідного окружного адміністративного суду.  

 

Зверніть увагу! Якщо Ви неправильно визначили підсудність своєї справи і подали 

адміністративний позов до місцевого загального суду, а не до окружного 

адміністративного, то суд, до якого надійшов такий адміністративний позов, передає 

Вашу справу за підсудністю до «правильного» суду. Про стан вашої позовної заяви (чи 

відкрито провадження по Вашій справі, чи не виніс суд ухвали про залишення Вашого 

позову без руху, чи не передав суд Ваш позов до іншого суду за підсудністю тощо) можна 

дізнатися за допомогою офіційного сайту Судової влади України за посиланням: 

https://court.gov.ua/fair/ 

 

https://court.gov.ua/fair/


6 

Найменування суду першої інстанції доречно зазначити у верхньому правому 

куточку аркуша формату А-4. На наступному рядку після найменування суду також 

доречно зазначити поштовий індекс і місцезнаходження відповідного суду. 

 

Крок 2. Зазначаємо відомості про сторін та інших учасників справи 

 

Згідно з чинним законодавством, позовна заява має містити такі відомості щодо 

всіх сторін по справі за адміністративним позовом (в т.ч. і щодо самого позивача):  

 

- повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по 

батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх 

місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 

перебування (для фізичних осіб); нагадаємо, що інформацію про повне 

найменування юридичної особи (тобто підприємства, установи або 

організації) можна отримати безкоштовно за тим же посиланням, яке слід 

використовувати для отримання інформації про місце знаходження 

юридичної особи: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Зверніть увагу: в 

позовній заяві слід указати саме ПОВНЕ, а не скорочене найменування 

юридичної особи (далі за текстом самої позовної заяви можна 

використовувати і скорочене найменування відповідної юридичної особи); 

- поштовий індекс; 

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за 

законодавством України) (ІКЮО) – цей код можна знайти за тим же 

посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch; а також реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) (РНОКПП) 

за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян 

України ; 

- відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси 

електронної пошти; тобто, якщо Ви пред’являєте позов до фізичної особи, 

то слід указати номер її мобільного телефону; якщо ж номер телефону Вам 

не відомий, то слід зазначити: «інші засоби зв’язку невідомі» (тобто в 

такому разі єдиним засобом зв’язку з відповідачем чи іншою особою-

учасником справи буде адреса місця проживання або перебування). 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
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Дані відомості доцільно теж розмістити у правому верхньому куточку першого 

аркуша позовної заяви. 

 

Крок 3. Зазначаємо ціну позову  

 

У випадках, коли в позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, 

заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень, 

необхідно зазначити ціну позову й обґрунтований розрахунок суми, що стягується. 

На цей пункт слід звернути особливу увагу. За чинним законодавством, розмір 

судового збору знаходиться в прямій залежності від ціни позову. Так, згідно з чинним 

Законом «Про судовий збір», ставка судового збору за подання позовної заяви майнового 

характеру для фізичних осіб становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. Тож слід бути дуже уважним.  

 

Крок 4. Викладаємо позовні вимоги й обставини, якими Ви обґрунтовуєте свої 

позовні вимоги  

 

На цій стадії слід зрозумілою для суду і Вас мовою зробити опис тих обставин, які 

обґрунтовують Ваші позовні вимоги, що їх Ви зазначаєте у позовній заяві. Крім того, 

дуже важливо робити посилання на докази: документи, нормативно-правові акти, які 

регулюють відносини, щодо яких виник спір, і т. ін.  

 Важливо: якщо Ви робите посилання на певні документи, які слугують доказами 

обставин, що їх викладено у Вашій позовній заяві, то їх копії треба додавати до позовної 

заяви. 

 Ця частина позовної заяви є дуже важливою, оскільки від викладу обставин справи 

і наведених доказів багато в чому залежить результат розгляду справи судом. Зміст 

обставин і доказів, які обґрунтовують позовні вимоги в той чи іншій позовній заяві, є, 

вочевидь, різним для кожної позовної заяви і залежить від обставин конкретної справи. З 

тим, яким чином слід формулювати такі обставини, Ви можете ознайомитися нижче у 

наведених прикладах позовних заяв. 

 Зверніть увагу! У справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень слід зазначити обґрунтування порушення оскаржуваними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача. А у справах щодо 

оскарження нормативно-правових актів – відомості про застосування оскаржуваного 
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нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів 

правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт. 

 

Крок 5. Зазначаємо, які заходи вживав позивач щодо досудового 

врегулювання спору 

 

Звичайно, Ви маєте можливість вирішити конфлікт в адміністративному порядку, 

який є альтернативою, яка може передувати судовому оскарженню рішення, дії або 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень – подати скаргу до вищестоящої посадової 

особи (про це мова вже йшла вище). Проте такий спосіб захисту Ваших прав та інтересів 

є, за загальним правилом, факультативним і частіше за все не підлягає обов’язковому 

застосуванню. На практиці набагато більш ефективно звертатися до суду для вирішення 

спору з чиновниками, оскільки і чиновник, і його керівник, на жаль, представляють собою 

«гвинтики» однієї і тієї ж системи.  

Крім того, якщо Вами було вжито заходів забезпечення доказів або позову до 

подання позовної заяви, про це також слід указати в позовній заяві. 

 

Крок 6. Подаємо письмове підтвердження суду про те, що позивачем іншого 

позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та 

з тих самих підстав не подавалося. 

Наприкінці Вашої позовної заяви слід указати, що Ви як позивач по справі іншого 

позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з 

тих самих підстав не подавали. 

 

Крок 7. Формуємо перелік додатків до Вашої позовної заяви та готуємо 

екземпляри адміністративного позову з додатками для відповідачів 

Копії всіх документів, на які Ви посилалися як на докази у тексті Вашої позовної 

заяви, слід додати до позовної заяви, а перелік доданих до позову документів слід 

розмістити в кінці позову – перед підписом і датою. 

 

Крок 8. Судовий збір 

За подання адміністративного позову держава встановлює обов’язковий платіж – 

судовий збір. Для його оплати слід сформувати відповідну квитанцію. 

Цю квитанцію можна сформувати на офіційному сайті Судової влади України за 

посиланням: https://court.gov.ua/affairs/sudytax/ Слід лише обрати відповідний суд, до 

https://court.gov.ua/affairs/sudytax/
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якого подається позовна заява, і заповнити форму з необхідними реквізитами. Далі слід 

завантажити автоматично сформовану квитанцію, роздрукувати її і сплатити судовий збір 

у будь-якій платіжній установі на території України (наприклад, в касі будь-якого банку). 

Обов’язково збережіть квитанцію, яка підтверджує, що Ви оплатили судовий збір, зробіть 

із неї копію для себе, а оригінал додайте до Вашої позовної заяви (також слід внести 

відомості про дану квитанцію в перелік додатків до Вашої позовної заяви).  

Зауважимо, що чинне законодавство встановлює пільги щодо сплати судового 

збору для певних осіб.  

Так, від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях 

звільняються: 

1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі; 

2) позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи; 

3) позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на 

дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію 

аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо 

видачі судового наказу про стягнення аліментів; 

4) позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, 

поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його 

вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на Україні"; 

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо 

спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи 

під час надання психіатричної допомоги; 

6) позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення; 

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами 

до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб; 

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи 

пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних 

інвалідів; 

10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

11) виборці - у справах про уточнення списку виборців; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на 

навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням 

військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків; 

13) учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням 

їхніх прав; 

14) позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"; 

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які 

звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із 

заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, 

виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи 

про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; 

16) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу 

учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на 

певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під 

варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання 

вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі 

відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору; 

18) заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою 

окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного 

характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій 

України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або 

викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно; 

19) позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про 

відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою 

окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до 

вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, 

перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення 

права власності на рухоме та/або нерухоме майно. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3671-17/paran199#n199
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran4115#n4115
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Увага! Що робити, якщо Ви законом не віднесені до числа осіб, яким держава 

встановила пільги у сплаті судового збору, але фактично Ваше матеріальне становище 

не дозволяє Вам понести витрати у зв’язку зі сплатою судового збору? 

Вихід із цієї ситуації є, тому що Європейський суд з прав людини в одному зі своїх 

рішень (справа Креуз проти Польщі) установив, що в разі, коли особа не має змоги 

оплатити судовий збір через скрутне матеріальне становище, то це не повинно 

перешкоджати праву цієї особи на судовий захист.  

В цьому разі слід подавати клопотання до суду, в який Ви звертаєтеся з позовною 

заявою, у якій просити суд звільнити Вас від сплати судового збору за подання позовної 

заяви. Нижче подано приклад такого клопотання. 
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ЗАЯВА 
 
Івановим Іваном Івановичем до Харківського окружного адміністративного суду 

подано позовну заяву про визнання протиправною діяльність суб’єкта владних 
повноважень. 

Позивачу належить сплатити судовий збір в розмірі 704 гривень 80 коп. 
Майновий стан позивача не дозволяє сплатити повністю (навіть частково) судовий 

збір у розмірі 704 грн. 80 коп., у зв'язку із тим, що він не отримує достатнього доходу. 
Рішенням Європейського суду з прав людини від 19 червня 2001 року у справі 

«Креуз проти Польщі» зазначено, що сплата судового збору не повинна перешкоджати 
доступу до правосуддя, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб 
завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету. 

Необхідність сплати судового збору за подання позовної заяви, розмір якого для 
Позивача є непомірно великим, позбавляє його доступу до правосуддя, адже позивач на 
даний час, через складне матеріальне становище, пов’язане зі статусом внутрішньо 
переміщеної особи, обмежує себе навіть у життєво необхідних речах, таких як продукти 
харчування та одяг, сплата комунальних послуг. 

За змістом статті 8 Закону України "Про судовий збір", якою суду надано право, 
враховуючи майновий стан сторони, зменшувати розмір судового збору, звільняти від 
його сплати, розстрочувати чи відстрочувати сплату судового збору. 

На підставі викладеного, - 
 

ПРОШУ: 
 
Звільнити Іванова Івана Івановича від сплати судового збору за подання позовної 

заяви до Харківського окружного адміністративного суду про визнання протиправною 
діяльність суб’єкта владних повноважень. 
 

 
  01. 01. 2018 року                                                   _________                                       І. І. Іванов 

 

 

 

 

 

 До Харківського окружного адміністративного 
суду  
61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3 
 

Заявник: Іванов Іван Іванович,  
який зареєстрований за адресою: 
індекс, Харківська область,  
м. Чугуїв, вул. Перемоги, буд.1   
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Приклад позовної заяви про визнання дій суб'єкта владних повноважень 

протиправними, зобов’язання вчинити певні дії (персональні дані змінені) 

До Харківського окружного 
адміністративного суду  
61004, м. Харків, вул. Мар'їнська,  
18-Б-3 
 

Позивач:        Іванова Ганна Пилипівна, 
      РНОКПП 0000000000  

яка зареєстрована за адресою: 
Луганська область, м.Попасна, вул.Перемоги, 
буд.3, кв.13, 
взята на облік, як особа переміщена з районів 
проведення АТО за адресою: 
61099, м.Харків, вул. Весняна, буд.5, кв.2 
Тел.000-000-00-00 
 
 

Відповідач 1:                   Управління праці та соціального 
захисту населення Адміністрації   
Фрунзенського району Харківської міської 
ради, 
Код юридичної особи: 0000000000                             
61060, м. Харків,  

                                 вул. П'ятдесятиріччя СРСР, буд. 48 
                                 Тел. (057)392-50-07 
 
Відповідач 2:                   Харківський обласний центр 
                                 по нарахуванню 
          та здійсненню  соціальних виплат, 
          Код юридичної особи: 0000000000  

                 61002 м. Харків, вул. Чернишевського, 51 
                Тел.(057)700-37-67  

 
Третя особа:                    Департамент соціального захисту 
                                 населення Харківської обласної 
                                 державної адміністрації, 

Код юридичної особи: 0000000000 
                                 61022, м.Харків,пл.Свободи,5, 
                                 Держпром,7 поверх,3 під’їзд 

     Тел.(057)705-26-68,(057) 705-26-93, 
     (057) 705-26-92 

 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ 

ПРО ВИЗНАННЯ ДІЙ СУБ'ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАВЖЕНЬ 
ПРОТИПРАВНИМИ, ЗОБОВ´ЯЗАННЯ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ 

  
У вересні 2013 року, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, про що 

свідчить Виписка з наказу №__ від __.__.20__р. по приватній фірмі «Г» (Додаток 3), я 

вимушена була разом із своєю малолітньою дитиною, Івановою Ганною Петрівною, 



14 

__.__.201__ року народження (Додаток 4), переїхати з м. Харкова, де проживала у 

знайомих, до свого зареєстрованого місця проживання у Луганську область, м. Попасна, 

вул. Перемоги, буд. 3, кв.13 у зв'язку з хворобою моєї  матері.  

У січні 2015 року я змушена була покинути своє зареєстроване місце проживання: 

Луганська область, м. Попасна, вул. Перемоги, буд. 3, кв.13, переїхавши до Харкова, де і 

по теперішній час проживаю  у знайомих. До переїзду у січні 2015 року Позивача до м. 

Харкова, м. Попасна Луганської області залишалося центром моїх життєвих та соціальних 

інтересів. Зокрема, в інших містах України (в тому числі в Харкові) позивач власного 

житла не має. 

Пунктом 2 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№505 від 01.10.2014 року, визначено, що грошова допомога надається громадянам 

України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території 

України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, а також стоять на обліку в структурних 

підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення 

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, з дня звернення за 

її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше 

ніж шість місяців. 

На виконання вказаних приписів діючого законодавства та на підставі 

розпорядження Управління праці та соціального захисту населення адміністрації 

Фрунзенського району Харківської міської ради від __.__.201_ року №______ мені 

призначено допомогу як переміщеній особі з __.__.201_ р. по __.__.201_р.,про що вказано 

у Листі Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат від 

__.__.201_р. №______(Додаток 5). 

За інформацією, наданою моєму представнику у листі Управління праці і 

соціального захисту населення Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської 

ради від __.__.201_ року №___________: виплати щомісячної адресної допомоги мені 

припинено на підставі зауваження Харківського обласного Центру по нарахуванню і 

здійсненню  соціальних виплат про те ,що я не є переміщеною особою, так як з 2013 

року працюю у ПФ «Г», яка знаходиться у м. Харкові. (Додаток 7). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_10_07/pravo1/KP140505.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_10_07/pravo1/KP140505.html?pravo=1


15 

Про те, що адресна допомога мені як особі, яка перемістилась з району 

проведення антитерористичної операції за період з __.__.201_ р. по __.__.201_ р не 

виплачується я дізналася _ ___ 201_ року з Довідки № ____ Управління праці і 

соціального захисту населення Адміністрації Фрунзенського району м. Харкова, яка 

датована __ ___________ 201_ року (додаток №6). 

Відповідно абз. 1 ч. 2 до статті 122 Кодексу адміністративного судочинства 

України, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів 

особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, 

обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення 

своїх прав, свобод чи інтересів. 

Частиною 3 ст. 122  Кодексу адміністративного судочинства України визначено, 

що для  захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами 

можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо 

не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була 

дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.  

Таким чином, Позивач звертається до суду в межах строку, встановленого 

Кодексом адміністративного судочинства України 

Згідно частини 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, 

який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє 

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

У відповідності до частини 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» адресою покинутого місця проживання 

внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця 

проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї 

статті. 

Згідно частини 1 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» факт внутрішнього переміщення підтверджується 

довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

На даний момент маю статус внутрішньо переміщеної особи, про що свідчить 

Довідка від __.___.201__ року №0000000000 (Додаток 8). 

Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» підставами для взяття на облік внутрішньо 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1540/ed_2014_01_16/pravo1/T052747.html?pravo=1#1540
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1540/ed_2014_01_16/pravo1/T052747.html?pravo=1#1540
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1540/ed_2014_01_16/pravo1/T052747.html?pravo=1#1540
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1540/ed_2014_01_16/pravo1/T052747.html?pravo=1#1540
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переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені в 

статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення. 

У пункті 12 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг визначено вичерпний перелік підстав для припинення 

виплат такої грошової допомоги. Зазначаю, що такої підстави, як визнання особи 

такою, що не є внутрішньо переміщеною, не віднесено до підстав припинення 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання , в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг згідно 

пункту 12 вказаного Порядку. 

Відповідно до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг грошова допомога особам, які переміщуються, 

призначається на сім'ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової 

згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім'ї 

(далі - уповноважений представник сім'ї) у таких розмірах: 

для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) - 884 гривні на одну особу (члена сім'ї); 

для інвалідів - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність; 

для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім'ї). 

Пунктом 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги визначено, що грошова 

допомога не призначається у разі, коли: 

будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, розташоване в 

регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення 

антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення; 

будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що 

перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних 

осіб. 

Втративши все майно, позбавившись житла, та будучи змушеною покинути своє 

місце проживання з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини, наразі 

Позивачеві протиправно та безпідставно не виплачують гарантовані державою виплати 

щомісячної адресної допомоги, що, у свою чергу, позбавляє її разом із малолітньою 

донькою не тільки права на щомісячну адресну допомогу, а й інших прав і свобод 

гарантованих Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, 

тощо, які зокрема прийняті з метою захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
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переміщених осіб, повернення таких осіб до їх покинутого місця проживання в Україні та 

їх реінтеграції. 

Зокрема, Довідка від __.__.201_ року № 0000000000 про взяття на облік особи, 

переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції на сьогоднішній день є єдиним документом, що засвідчує 

місце проживання Позивача та її малолітньої дитини у місті Харкові як внутрішньо 

переміщених осіб на період наявності підстав, зазначених у статті 1 Закону № 1706-VII від 

20.10.2014р. «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

Позбавлення виплат внутрішньо переміщеній особі обмежує її гарантовані права і 

свободи, що визначені Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», в тому числі її права на: безпечні умови життя і здоров'я; достовірну 

інформацію про наявність загрози для життя та здоров'я на території її покинутого місця 

проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, 

забезпечення її прав і свобод; створення належних умов для її постійного чи тимчасового 

проживання; забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та суб'єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового 

проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести 

місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, 

інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено; сприяння у переміщенні її 

рухомого майна; сприяння у поверненні на попереднє постійне місце проживання; 

забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством; 

надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони 

здоров'я; влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. 

Згідно частини 2 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» Україна вживає всіх можливих заходів, спрямованих на 

розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 

У відповідності до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням 

адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення 

судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. Зазначені положення кореспондуються з нормами ст. 162 

КАС України, які визначають повноваження суду при вирішенні справи по суті. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1432/ed_2015_09_01/pravo1/T052747.html?pravo=1#1432
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1609/ed_2015_09_01/pravo1/T052747.html?pravo=1#1609
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1609/ed_2015_09_01/pravo1/T052747.html?pravo=1#1609
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У відповідності частини 2 до статті 19 Конституції України органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до пункту 1.1. Положення про Управління праці та соціального захисту 

населення Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради, рішення 1 сесії 

Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів 

Харківської міської ради 6 скликання» від 24.11.2010 №07/10 в редакції рішення 27 сесії 

Харківської міської ради 6 скликання  від 20.11.2013 №1302/13 управління праці та 

соціального захисту населення адміністрації Фрунзенського району Харківської міської 

ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, 

який утворюється Харківською міською радою. 

Функцією Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації 

Фрунзенського району Харківської міської ради у відповідності до завдань та 

повноважень є забезпечення призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а 

також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та 

перераховування коштів за призначеними допомогами Центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат Департаменту соціального захисту населення Харківської 

обласної державної адміністрації для виконання ним функції з нарахування та виплати 

призначених допомог (п.3.10 Положення про Управління праці та соціального захисту 

населення Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради, рішення 1 сесії 

Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів 

Харківської міської ради 6 скликання» від 24.11.2010 №07/10 в редакції рішення 27 сесії 

Харківської міської ради 6 скликання від 20.11.2013 №1302/13). 

Згідно статті 13 Закону України. «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» рішення, дії чи бездіяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

визначеному законом. 

На підставі ч. 2 статті 20 Кодексу адміністративного судочинства України, 

окружним адміністративним судам підсудні всі адміністративні справи, крім визначених 

частиною першою цієї статті. 

Згідно із ч. 1 статті 25 Кодексу адміністративного судочинства України 

адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також 

дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) 

стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1706-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1706-18
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позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку 

місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або 

адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених 

цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в 

Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача. 

Крім того, у відповідності до вимог ст. 160 КАС України, Позивач зазначає 

наступне: 

- заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви 

Позивачем не здійснювалося; 

- Позивач підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до 

цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих 

самих підстав. 

На підставі викладеного,  

ПРОШУ: 

 

1.Визнати протиправними дії Управління праці та соціального захисту населення 

Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради щодо припинення 

призначення та перерахування коштів, дії Харківського обласного центру по нарахуванню 

та здійсненню  соціальних виплат щодо припинення нарахування та виплати коштів 

Івновій Ганні Пилипівні за призначеною щомісячною адресною допомогою внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг.  

2.Зобов'язати Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації 

Фрунзенського району Харківської міської ради  здійснити Івановій Ганні Пилипівні 

призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та 

її перерахування Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту 

соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації; зобов’язати 

Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціального 

захисту населення Харківської обласної державної адміністрації нарахувати та виплатити 

Івановій Ганні Пилипівні щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 

за період з 01.07.2015 р по 21.11.2015 р. 

3.Судові витрати по справі покласти на Відповідачів солідарно та стягнути з них на 

мою користь сплачений мною судовий збір. 



20 

Додатки: 

1. Копія паспорту Позивача. 

2. Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

3. Копія Виписки з наказу №____ від ___________р. 

4. Копія Свідоцтва про народження серії ____№__________. 

5. Копія листа від ______ року №_________ 

6. Копія Довідки № ______ від ____________ року. 

7. Копія листа від ___________ року №__________ 

8. Копія Довідки  від ____________ року №0000000000. 

8.Квитанція про оплату судового збору. 

9.Копії позовної заяви з додатками відповідно до кількості осіб, що беруть участь у справі. 

10. Клопотання про звільнення від сплати судового збору. 

 
01.02.2018 року                                        Г. П. Іванова 
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Як проводити адвокаційну кампанію із захисту прав вимушених 
переселенців в суді? 

Що таке адвокаційна кампанія і для чого це потрібно? 

Поняття «адвокація» має англомовне походження і означає звернення уваги 

суспільства на якусь проблему. В контексті захисту прав ВПО адвокація – це комплекс 

заходів, які спрямовані на звернення уваги суспільства і влади до порушення прав ВПО. 

За допомогою таких заходів суспільство «тисне» на осіб, які порушують права ВПО і від 

рішення яких залежить дотримання прав вимушених переселенців. Коли проводиться 

адвокаційна кампанія з судового захисту прав вимушених переселенців, об’єктом такого 

суспільного тиску буде суд, який приймає рішення по суті справи.   

Серед найбільш ефективних заходів, що вживаються для проведення адвокаційних 

кампаній, є зібрання мітингів, проведення вуличних акцій біля будівлі суду, запрошення 

громадських активістів і ЗМІ до відкритих судових засідань тощо.  

 

Як проводити адвокаційну кампанію: покрокова інструкція 

 

Крок 1. Визначаємо проблему, яку хочемо вирішити в рамках адвокаційної 

кампанії  

 

Крок 2. Визначаємо загальну мету, на досягнення якої спрямована Ваша 

адвокаційна кампанія, та складаємо список завдань, які слід виконати для 

досягнення загальної мети Вашої адвокаційної кампанії 

 

Крок 3. Знаходимо посадову чи службову особу, орган публічної влади, який 

відповідає за прийняття рішення щодо Вашої проблеми 

 

Крок 4. Розбираємося з ресурсами: які у Вас є власні ресурси; чи достатньо їх 

для досягнення мети Вашої адвокаційної кампанії; чи потрібно знайти додаткове 

джерело ресурсів (різні міжнародні чи національні благодійні фонди, урядові та 

неурядові організації, як зарубіжні, так і українські, які надають гранти для 

проведення адвокаційних кампаній, тощо) 

 

Крок 5. Визначаємося з партнерами й організовуємо співпрацю з ними 

 

Крок 6. Складаємо план адвокаційної кампанії з конкретними заходами  
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Крок 7. Здійснюємо заплановані заходи 

 

Крок 8. Оцінюємо ступінь результативності проведеної адвокаційної кампанії 

– чи виконано всі завдання та чи досягнуто загальну мету; складаємо і публікуємо 

звіт з конкретними результатами 

 

Як проводити адвокаційні кампанії із захисту прав ВПО в суді? 

Для того, щоб провести успішну адвокаційну кампанію з судового захисту прав 

ВПО, слід, перш за все, подати позовну заяву до суду. 

Позов має стосуватися якоїсь резонансної справи на кшталт позову до держави про 

компенсацію матеріальних і моральних збитків, які ВПО зазнали внаслідок проведення 

урядом України АТО. Звичайно, адвокаційна кампанія в рамках позовів, наприклад, про 

розірвання шлюбу не має великих перспектив. Натомість якщо в суді буде розглядатися 

справа про зруйновані внаслідок АТО житлові будинки або інше майно, до такого 

засідання буде дуже легко привернути увагу громадськості та ЗМІ. 

Сенс проведення адвокаційної кампанії з судового захисту прав ВПО полягає в 

такому. Коли суд розглядає справу по суті, судді керуються не тільки виключно законом. 

Саме суд оцінює докази, робить якісь висновки у межах судового розсуду тощо. Звичайно, 

рішення приймається на підставі закону, але величезна роль належить і оцінці судом 

доказової бази.  

На практиці часто бувають випадки, коли судді відмовляють у задоволенні 

позовних вимог через те, що, на їхню думку, надані позивачем докази не є достатніми і т. 

ін. Але коли під судом збирається мітинг, коли на судове засідання приходить маса 

журналістів і громадських активістів шанси на позитивне рішення суду, безумовно, 

збільшуються.  

Отже, Ви подали якийсь резонансний позов, наприклад, до держави про 

відшкодування моральної і матеріальної шкоди завданої Вам унаслідок проведення АТО. 

Що ж робити далі, як привернути увагу громадськості до Вашої справи? 

Слід розказати всім Вашим знайомим про Вашу проблему, знайти інших ВПО, які 

страждають від тих самих порушень їхніх прав (наприклад, Ви повинні зацікавити ВПО, 

майно яких теж було знищено або ушкоджено внаслідок проведення АТО), слід активно 

використовувати соціальні мереж, робити оголошення, закликати людей до участі в 

мирному зібранні, особливо – громадських активістів. Відверто кажучи, універсального 
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«рецепту» звернення уваги до своєї проблеми інших осіб немає. Тим не менше, слід 

робити все можливе, щоби знайти осіб із такими ж проблемами.  

Заходами, які вживаються в рамках адвокаційної кампанії із судового захисту 

прав вимушених переселенців, можуть бути: 

- мітинги біля будівлі суду, в якому розглядається Ваша справа; 

- самостійний контроль за виконанням судового рішення на Вашу 

користь; 

- оскарження поведінки судді. 

Більш докладно мова про це піде нижче. 

 

Як проводити медіа кампанію у сфері адвокації прав вимушених переселенців в 

органах судової влади 

 Взаємодія з медіа – один із ключових інструментів, за допомогою яких можна 

проводити адвокаційні кампанії. Роль ЗМІ в адвокаційних кампаніях важко переоцінити, 

оскільки від ЗМІ багато в чому залежить успішність просування цілей адвокаційної 

кампанії. Адвокаційні кампанії з захисту прав ВПО в органах судової влади не є 

виключенням у цьому сенсі. 

 Значення та масштаб взаємодії зі ЗМІ в рамках тої чи іншої адвокаційної кампанії є 

на стільки високими, що заходи із залучення ЗМІ можна вважати окремою «менш 

широкою кампанією в межах більш широкої адвокаційної кампанії»; це, так би мовити, 

«кампанія в кампанії».   

 Пропонуємо Вашій увазі покрокову інструкції щодо проведення медіа кампаній в 

рамках адвокації прав вимушених переселенців в судах. 

 

 Крок 1. Визначаємося з цілями медіа кампанії 

 Важливо! Цілі медіа кампанії повинні корелювати з цілями Вашої адвокаційної 

кампанії. Не можна ставити перед медіа кампанією мету, яка протирічить меті 

адвокаційної кампанії. 

 Захист прав вимушених переселенців у судах – це загальна ціль Вашої адвокаційної 

кампанії, а задачі, які Ви плануєте виконати за допомогою залучення медіа в адвокацію – 

це засоби досягнення цієї загальної мети. 

 Приклади правильно визначених цілей медіа кампанії:  

отримати певну кількість публікацій у місцевих, регіональних або 

загальнонаціональних ЗМІ, які відображають цілі Вашої адвокаційної кампанії або 
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отримати ту чи іншу кількість відвідувачів вашої веб-сторінки, провести телеефіри на 

певній кількості телеканалів тощо. 

 

Крок 2. Визначаємося з аудиторією 

Аудиторія – окремі люди, групи людей або організації, які здатні справити вплив 

на те, чого Ви бажаєте досягнути в рамках адвокаційної кампанії. 

Є два типи аудиторії: 

1) ті, хто приймає рішення, від яких залежить досягнення мети Вашої 

інформаційної кампанії (у випадку з судовим захистом прав вимушених переселенців – це, 

перш за все, судді); 

2) ті, хто здатен справляти той чи інший вплив (психологічний, юридичний тощо) 

на осіб, які приймають рішення – активісти, громадські правозахисні організації, 

адвокати, які працюють на засадах pro bono, інші представники ВПО, які страждають від 

проблем, схожих на ті, які Ви намагаєтеся подолати, тощо.  

 

Крок 3. Формулюємо повідомлення 

Ваше повідомлення повинно бути спрямоване безпосередньо на проблему, яку Ви 

бажаєте вирішити (наприклад, якщо проблема Вашої інформаційної кампанії – захист 

певних соціальних прав ВПО, то і повідомлення має стосуватися захисту соціальних прав 

вимушених переселенців). Повідомлення має бути лаконічним, зрозумілим, містити 

конкретні дані, а не «взагалі по загалах».  

Повідомлення в рамках Вашої меді кампанії мають бути двох типів: 

- основні повідомлення, тобто такі, що містить загальну інформацію про 

Вашу адвокаційну кампанію (наприклад, Ви розповідаєте про явище 

соціальної незахищеності ВПО, про їхню потребу в підтримці з боку 

держави, якої на даний час ще недостатньо тощо); 

- спеціальні повідомлення – повідомлення, яке містить деталізований, але 

лаконічний опис проблем, які є складниками загальної проблеми. 

 

Крок 4. Підбираємо промовця Вашого повідомлення  

Дуже ефективний прийом – знайти людину-промовця, яка сама стикається з 

проблемами, на подолання яких націлена Ваша адвокаційна кампанія. Наприклад, якщо 

Ви проводите адвокаційну кампанію із захисту прав ВПО в судах, то гарним промовцем 

може бути активіст із числа вимушених переселенців. Ефективний вплив на аудиторію 

також сприймають промовці, які користуються громадським авторитетом – експерти, 
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відомі вчені, відомі адвокати, правозахисники, які мають успішний досвід своєї діяльності 

тощо. 

Пам’ятайте! Чим більше різних промовців будуть брати участь у Вашій медіа 

кампанії, тим більше різних людей звернуть свою увагу на проблему, яку Ви долаєте в ході 

Вашої інформаційної кампанії! 

 

Крок 5. Оберіть медіа канали  

В сучасному світі інформація – наскрізне явище, вона всюди. Тому медіа каналів 

поширення ідей Вашої інформаційної кампанії безліч. Проте не всі медіа канали однаково 

здатні ефективно донести до аудиторії цілі, які Ви переслідуєте в рамках Вашої 

адвокаційної кампанії. Тож підбирати меді канали слід за певними критеріями: 

• Для інформування і просвітництва людей гарно спрацьовують брошури, відео, 

буклети.  

• Для мобілізації людей добре використовувати листівки, радіо, стікери, значки, 

Інтернет засоби і постери.  

• З рекламними цілями, хорошими способами інформування великої кількості 

людей про вашу кампанію є листівки, постери, телебачення, Інтернет засоби, радіо.  

• Для популяризації організації або проблеми гарно спрацюють значки, стікери, 

постери, телебачення і радіо. 

Пам’ятайте! В сучасному світі соціальні мережі використовуються переважною 

більшістю людей, переважно всіх вікових категорій. Тож для ефективного інформування 

чи залучення аудиторії до Вашої адвокаційної кампанії необхідно обов’язково 

використовувати мережу Інтернет і, особливо, соціальні мережі!  

 

Як зробити прес-анонс і прес-реліз про Вашу адвокаційну кампанію? 

Ваша адвокаційна кампанія насичена численними заходами – від мирних акцій біля 

будівель суду до запрошення аудиторії та ЗМІ на відкрите судове засідання.  

Щоб запросити аудиторію та ЗМІ на той чи інший захід в рамках Вашої 

інформаційної кампанії, необхідно зробити прес-анонс про цей захід. Прес-анонс має бути 

лаконічним, але зацікавити адресата. Тому в прес-анонсі важливо вказати певну гостру 

соціальну проблему, яка турбує цільову аудиторію Вашої адвокаційної кампанії. 

Приклад прес-анонсу пропонуємо Вашій увазі! 
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До уваги громадськості, внутрішньо переміщених осіб та ЗМІ! 

 

07 травня 2018 року в будівлі Харківського окружного адміністративного суду 

за адресою: м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, в залі судових засідань № 3, суддею 

Івановим Іваном Івановичем проводитиметься розгляд справи за позовом 

вимушеного переселенця до держави Україна про компенсацію матеріальної та 

моральної шкоди внаслідок проведення на Сході України АТО.  

В позовній заяві переселенець вимагає від держави сплатити кошти за 

зруйнований будинок в м. Луганськ. На судовому засіданні будуть присутні ЗМІ, 

правозахисники, представники СБУ і КабМіну. 

Судове засідання є відкритим, тож чекаємо на ЗМІ та всіх охочих! 

Інтереси вимушеного переселенця представлятиме адвокат, провідний аналітик, 

заступник голови ЧМГО «Чугуївська правозахисна група». 

Контактний телефон Чугуївської правозахисної групи (для довідок):  

050 – 000 -00 – 00. 

Канцелярія Харківського окружного адміністративного суду: 057-000-00-00. 

 

Прес-реліз (англ. press release) — це документ, в якому організація чи публічна 

особа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації (ЗМІ). 

Метою написання прес-релізу є ознайомлення ЗМІ з подією, актуальним способом 

вирішення суспільної проблеми, новинкою і подальше висвітлення її у найвигіднішому 

або важливому для організації аспекті. Якщо прес-реліз написаний правильно — 

журналісти залюбки використовують з нього дані у своїх статтях практично без зміни. 

 

Приклад прес-релізу пропонуємо Вашій увазі! 
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ПРЕС-РЕЛІЗ 

Напередодні Міжнародного дня прав людини –  

про результати адвокації з судового захисту прав вимушених переселенців 

 

8 грудня у прес-центрі «KHARKIV Today» відбулась прес-конференція з нагоди 

представлення результатів кампанії «Адвокація прав вимушених переселенців у судах». 

 

Учасники прес-конференції: 

Іван Мудраченко, голова ГО «Чугуївська правозахисна група»  

Світлана Кужелєва, заступник голови ГО «Чугуївська правозахисна групи».  

Роман Лихачов – провідний аналітик, заступник голови Чугуївської правозахисної 

групи. 

 

Чугуївська правозахисна група має значний досвід в галузі захисту прав людини, 

широку практику правопросвітництва та правової допомоги на Харківщині. З початку 

бойових дій на Сході України організація підтримує та консультує вимушених 

переселенців, а її фахівці, практикуючі адвокати, є представниками інтересів ВПО в судах. 

Кампанія «Адвокація прав вимушених переселенців у судах» реалізовувалася 

протягом 10 місяців на Харківщині. 

Мета кампанії: судовий захист прав вимушених переселенців, зміцнення 

громадянського суспільства через досягнення належного рівня свободи слова, запобігання 

цензурі та іншим засобам обмеження свободи слова, сприяння розмаїттю поглядів та 

джерел новин для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Пропагування захисту власних 

прав та інтересів ВПО, меншин і жінок з числа ВПО. Сприяння та підтримка розвитку 

нового регіонального медіа-контенту. Створення інформаційного майданчику для новин 

про ВПО і для ВПО. 

В рамках адвокаційної кампанії проведено круглі столи, фокус-групи, дискусії, 

тренінги та семінари для журналістів і редакторів регіональних ЗМІ, вимушених 

переселенців, зокрема жінок та людей з інвалідністю, а також фрілансерів. 

Круглі столи в Печенізькому, Шевченківському, Куп’янському районах, в Чугуєві 

та Харкові (у місцевостях з найбільшою кількістю ВПО в Харківській області) між 

представниками державних і місцевих органів влади, центрів зайнятості, внутрішньо 

переміщеними особами, волонтерами та активістами неурядових громадських дозволили 

виявити ключові проблеми в питаннях доступу до інформації про і для вимушених 

переселенців. 
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Кількісні показники: 

- 10 задоволених позовних вимог щодо захисту тих чи інших прав ВПО, в тому 

числі задоволені позовні заяви до держави Україна про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, завданій ВПО внаслідок проведення АТО на 

Сході України   

- 5 круглих столів,  

- 5 фокус-груп,  

- 5 дискусій з групами ВПО,  

- 5 дискусій з представниками приймаючих громад;  

- 15 тренінгів;  

- 15 семінарів для журналістів регіональних ЗМІ, ВПО, зокрема жінок та людей з 

обмеженими можливостями, а також фрілансерів;  

- 15 спецвипусків газети «Правова позиція» – «Права вимушених переселенців»; 

- близько 1 000 правових консультацій для ВПО, зокрема, під час виїзних 

прийомів; 

- випуск 4 пам’яток задля забезпечення правового захисту ВПО. 

 

У разі виникнення питань, звертайтеся, будь ласка, на електронну скриньку: 

chpg@ukr.net 

 

mailto:chpg@ukr.net
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Проводимо мітинг біля будівлі суду, в якому розглядається Ваша 
справа 

Згідно зі ст. 39 Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно, без 

зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 

сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 

Таким чином, Основний Закон встановлює обов’язок осіб, які проводять мітинги, 

повідомляти про це органи публічної влади. У Вас може виникнути логічне запитання: 

коли саме необхідно здійснювати таке повідомлення, адже в Основному Законі нашої 

держави вживається оціночне поняття: «завчасно».  

З цього приводу є позиція Конституційного Суду України в рішенні, яке було 

прийнято ще в 2001 році. Так, Конституційний  Суд України у рішенні № 1-30/2001N 4-

рп/2001  зазначив,  що тривалість строків  завчасного сповіщення має бути у розумних 

межах і не повинна обмежувати передбаченого статтею 39 Конституції України права 

громадян на проведення зборів,  мітингів,  походів і демонстрацій. Строк завчасного 

сповіщення має бути достатнім  і  для  того,  щоб  органи  виконавчої  влади  чи органи 

місцевого самоврядування могли визначитися,  наскільки проведення таких зібрань  

відповідає закону,  та  в  разі  потреби,  згідно з частиною другою статті 39 

Конституції України,  звернутися до  суду  для  вирішення  спірних питань. 

Отже, конкретний строк, в який слід повідомляти органи влади про проведення 

мітингу, не встановлено в жодному чинному нормативно-правовому акті. Як би це не було 

дивно, суди навіть зараз при розгляді спорів щодо повідомлення про проведення мирних 

зібрань керуються ще радянським нормативним документом, прийнятим Президією 

Верховної Ради СРСР, який встановлював, що повідомляти про проведення мирного 

зібрання органи влади необхідно не менш ніж за 10 днів до проведення відповідної акції. 

Абсурд, скажете Ви. Але така практика, на жаль, існує, хоча це суперечить не тільки 

внутрішньому законодавству України, але і практиці Європейського суду з прав людини. 

Тому, про всяк випадок, зважаючи на те, що судді іноді не встигають за демократичними 

змінами, які відбуваються в суспільстві, краще за все повідомити органи влади не пізніше, 

ніж за 10 днів до проведення мітингу. Тому як тільки Ви дізналися про дату розгляду 

справи і зібрали людей, привернули їхню увагу до Вашої проблеми, краще одразу ж 

повідомити органи публічної влади про Ваш намір провести мітинг біля будівлі того чи 

іншого суду.    
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Увага! Повідомлення про мітинг – це не отримання дозволу на його проведення! 

Тобто незалежно від того, як орган публічної влади, який Ви повідомили про проведення 

мітингу біля будівлі суду, в якому розглядається Ваша резонансна справа, відреагує на 

Ваше повідомлення, проводити мирне зібрання Ви в будь-якому випадку маєте право. 

Щодо проведення мітингів застосовується лише повідомлення, а не дозвільний порядок!  

 

В якій формі слід 

здійснювати повідомлення про 

намір провести мітинг біля 

будівлі суду? 

Краще за все для 

організатора – прийти особисто до 

органу публічної влади, який слід 

повідомити про намір зібрати мирну 

акцію, і написати відповідну заяву. 

В цій заяві слід вказати Ваші дані, повідомити, що Ви є організатором того чи іншого 

мирного зібрання, який Ви будете проводити у такий-то день. 

Можна також надіслати рекомендований лист. 

 

Важливо! Якщо Ви повідомляєте органи публічної влади  про проведення мирного 

зібрання шляхом подання заяви, обов’язково підготуйте цю заяву у двох екземплярах; 

один екземпляр віддайте відповідній посадовій чи службовій особі органу публічної влади, 

а на іншому вимагайте поставити відмітку про те, що Вашу заяву прийнято в такий-то 

день певною посадовою чи службовою особою органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування. Це потрібно для того, щоб у разі, якщо виникне спір про те, чи 

завчасно Ви попередили органи влади про проведення мирного зібрання, яке Ви 

організовуєте, Ви мали докази того, що Ваше повідомлення про проведення мітингу було 

прийнято в той чи інший день. 

Якщо Ви надсилаєте повідомлення про намір провести мирну акцію 

рекомендованим листом, то обов’язково збережіть квитанцію, яку Вам має надати 

працівник відділення поштового зв’язку. Ця квитанція є документом, в якому зазначено 

день, коли Ви надали листа для відправки адресату. 

 Можна також повідомити навіть і в телефонному режимі, оскільки на це немає 

прямої заборони в чинному законодавстві, але в цьому разі у Вас не буде доказів того, що 

Ви здійснили таке відповідне повідомлення.   
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Правила поведінки учасників мирних акцій 

Завжди слід пам’ятати: Ви привели людей на мітинг, саме на Вас лежить соціальна 

та юридична відповідальність за наслідки їх участі в акції. Тож слід обов’язково провести 

інструктаж для учасників мирного зібрання перед його проведенням. 

Вам слід детально пояснити учасникам, яких Ви зібрали на мітинг, в чому саме 

полягає мета даної акції. Слід пояснити людям, що дане зібрання є виключно мирним, що 

застосування фізичної сили недопустимо. Особливу увагу учасників мітингу слід звернути 

на неприпустимість конфліктів із правоохоронними органами, які можуть пильнувати за 

проведенням зібрання. Мирність акції – це Ваш головний принцип! Усвідомлюйте, що 

наслідки недотримання правил поведінки на мирному зібранні можуть призвести до вкрай 

негативних наслідків. Натовп, який утворився в результаті організованої Вами акції, не 

повинен заважати іншим людям. Неприпустимим є і занадто гучне скандування певного 

гасла учасниками організованого Вами мітингу біля будівлі суду.  

Отже, під час проведення мітингу необхідно дотримуватися загальноприйнятих 

норм людського співжиття і не порушувати громадський порядок. 

Провокації на мирних акціях: як зрозуміти, що Вас провокують? 

Пам’ятайте! Масові заходи, які Ви організували з благих намірів, можуть бути 

використані певними групами осіб для задоволення власних політичних чи інших інтересів. 

Це може призвести до непередбачуваних наслідків, а всю провину може бути покладено 

саме на Вас! Тож будьте дуже обережні!  

З цією метою на організованій Вами акції можуть бути провокації: 

- штурм будівлі суду, під яким Ви зібрали мітинг; 

- поява великої кількості молодиків спортивної статури; 

- демонстрація символіки тої чи іншої політичної сили; 

- використання вибухівки чи інших небезпечних засобів; 

- бійка в натовпі; 

- лайливі вислови щодо судді, який розглядає справу тощо. 

Увага! В разі виникнення у Вас найменшого сумніву щодо того, що Ви зможете 

контролювати організований в рамках Вашої адвокаційної кампанії мітинг, одразу слід 

викликати працівників правоохоронних органів! Не намагайтеся самостійно 

протистояти великій кількості осіб!    
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Як отримати судове рішення, яке вступило в законну силу? 

Для цього необхідно подати відповідну заяву в канцелярію суду, який приймав 

рішення по Вашій справі. Подавати таку заяву слід у двох екземплярах, оскільки на 

одному з них працівник канцелярії суду робить відмітку про те, що Вашу заяву прийнято, 

та повертає Вам цей екземпляр. 

Приклад такої заяви пропонуємо Вашій увазі: 

 До «найменування суду» 
 
Судді: Іванову І. І. 
Справа: 000/0000/00 
 

Заявник: Петров Петро Петрович,  
індекс, адреса, 
тел. 000-000-00-00 

 
ЗАЯВА 

 
Прошу видати належним чином завірену копію рішення по справі № 000/0000/00, 

яке набрало законної сили. 
 
 

01.06.2018 року                                               _________                   П. П. Петров 
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Як внутрішньо переміщеній особі контролювати хід виконання 
судового рішення у справах про оскарження рішення, дії або 

бездіяльність суб’єкта владних повноважень? 
 

 Виконанням судових рішень займається ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ 

ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (далі – 

Департамент ДВС). 

 Департамент ДВС має у своєму складі Управління державної виконавчої служби 

Головних територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі; районні, районні у містах, міські (містах обласного 

значення), міськрайонні, міжрайонні Відділи державної виконавчої служби. Такі 

управління знаходяться, як правило, в тих же будівлях, що і Головні територіальні 

управління юстиції в областях.  

 Офіційний сайт Департаменту ДВС: https://minjust.gov.ua/ddvs 

 

 Яким чином здійснюється виконання судових рішень? 

 Згідно з чинним законодавством, виконання судового рішення здійснюється на 

підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої 

інстанції. Таким чином, у передбачених законом випадках слід отримати виконавчий 

лист, на підставі якого здійснюється виконання судового рішення в адміністративних 

справах. 

Виконавчий лист – це вид виконавчих документів.  

Суд самостійно надсилає державному виконавцю, тобто посадовій особі того чи 

іншого управління та відділу ДВС. Крім того, протягом п’яти днів після набрання таким 

судовим рішенням законної сили виконавчий документ, тобто виконавчий лист, 

вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія (текст), 

що містить інформацію про веб-адресу такого документа у Єдиному державному реєстрі 

виконавчих документів, надсилається стягувачу, тобто Вам. 

На підставі отриманого від суду виконавчого листа державний виконавець 

відкриває виконавче провадження і здійснює дії, направлені на виконання судового 

рішення, відповідно до своєї посадової інструкції та законодавства. 

Копію виконавчого листа отримаєте і Ви разом з судовим рішенням, яке набрало 

законної сили. 

 

Як самостійно контролювати дії державного виконавця? 

https://minjust.gov.ua/ddvs/regional-offices/upr-ta-viddily-dvs
https://minjust.gov.ua/ddvs/regional-offices/upr-ta-viddily-dvs
https://minjust.gov.ua/ddvs/regional-offices/upr-ta-viddily-dvs
https://minjust.gov.ua/ddvs
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 Спосіб 1. Пишемо заяву із запитом про хід і стан виконавчого провадження 

 Перша міра, яку слід застосувати, якщо у Вас виникають сумніви щодо того, чи 

реально виконується судове рішення у Вашій справі – це заява до державного виконавця. 

Пропонуємо Вашій увазі приклад такої заяви:  

 
 
 

Начальнику відділу, якому безпосередньо 
підпорядкований державний виконавець 
Індекс адреса  

                                         СТЯГУВАЧ: Іванов Іван Іванович, 
Індекс, адреса 
тел. 000-00-00 
ВП 0000000  

 
ЗАПИТ 

про хід виконання виконавчого провадження 
 

На виконання у Шевченківський відділ державної виконавчої служби міста Харків 
Головного територіального Управління юстиції у Харківській області було пред’явлено 
виконавчий лист №__________, виданий на підставі постанови Шевченківського 
районного суду Харківської області від __ травня 201_ року про зобов’язання Управління 
Пенсійного Фонду України в Шевченківському районі Харківської області здійснити дії, 
щодо перерахунку Іванову Івану Івановичу додаткової пенсії, як учаснику ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії відповідно до ст. 51, 67 Закону України «Про статус 
та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
виходячи із розміру 30% мінімальної пенсії за віком, встановленої ч.1 ст. 28 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з _____________ по 
_____________ року та провести відповідні виплати з урахуванням виплачених сум. 

У зв’язку з тим, що боржником рішення суду до цього часу не виконано, 
керуючись Законом України «Про виконавче провадження»,  
 

ПРОШУ 
 

Повідомити про всі виконавчі дії, які були здійснені державним виконавцем в ході 
виконання виконавчого листа №______, виданого на підставі постанови Шевченківського 
районного суду Харківської області від __ ______________ року про зобов’язання 
Управління Пенсійного Фонду України в Шевченківському районі Харківської області 
здійснити дії, щодо перерахунку Іванову Івану Івановичу додаткової пенсії, як учаснику 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії відповідно до ст. 51, 67 Закону України 
«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» виходячи з із розміру 30% мінімальної пенсії за віком, встановленої ч.1 ст. 28 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 11.12.2010 
по 25.05.2011 року. 
 
  01.06.2018 року                                                     І. І. Іванов 
 

 



35 

Спосіб 2. Пишемо скаргу на бездіяльність державного виконавця на ім’я 

безпосереднього керівника державного виконавця, який займається виконанням судового 

рішення у Вашій справі 

 

Згідно статті 82 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії або 

бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої 

служби можуть бути оскаржені, зокрема, стягувачем (тобто Вами як позивачем по справі, 

яку Ви виграли) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний 

виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого 

рівня чи до суду. 

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця подається 

начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. 

Рішення, дії чи бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені до вищестоящого 

органу державної виконавчої служби. Державна виконавча служба України розглядає 

виключно скарги на рішення, дії чи бездіяльність начальників управлінь державної 

виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі. 

Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому 

безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у 10-денний строк 

з дня її надходження.  

За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її 

задоволення чи відмову, яка в 10-денний строк може бути оскаржена до вищестоящого 

органу державної виконавчої служби або до суду. 

Про стан розгляду Вашої скарги Вам повідомлять поштою. 

Увага! Зміст скарги на державного виконавця регулюється не загальним 

законодавством про звернення громадян, а має особливі вимоги до своєї форми і змісту. У 

разі, якщо Ви подаєте скаргу, яка складена не за спеціальною формою і змістом, то так 

скаргу керівник державного виконавця буде розглядати як просте звернення громадянина! 

 

Відповідно до чинного законодавства, зміст правильно складеної скарги на 

державного виконавця має бути таким: 
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СКАРГА 

на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця  

(іншої посадової особи державної виконавчої служби)  

(відповідно до вимог статті 82 Закону України "Про виконавче провадження" ) 

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається; 

2) повне найменування (ім'я) стягувача та боржника, їх місце проживання чи 

перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також 

найменування (ім'я) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга 

подається представником; 

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його 

видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина); 

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та норму закону, яку порушено; 

5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; 

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги. 

Необхідно поставити свій підпис на цій скарзі! Без Вашого підпису або підпису 

Вашого уповноваженого представника скарга не буде розглядатися! 

 

Спосіб 3. Телефонуємо на гарячу урядову лінію 

Як не дивно, на практиці це працює!  

Як зазначається на офіційному сайті Державної установи «Урядовий контактний 

центр» (http://ukc.gov.ua/), урядова «гаряча лінія» – механізм для взаємодії Уряду з 

громадянами, що дозволяє оперативно вирішувати проблемні питання, які порушуються у 

зверненнях громадян, а також удосконалювати роботу органів виконавчої влади з 

урахуванням громадської думки.  

Звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою 

засобів телефонного та електронного зв’язку і надсилаються органам виконавчої влади 

відповідно до компетенції, Секретаріату Кабінету Міністрів для вирішення порушених у 

них питань по суті, надання відповідних роз’яснень. 

Телефон гарячої урядової лінії: 1545 
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Як подати скаргу на поведінку судді? 
 

Згідно чинного законодавства, суддя має відповідати не лише високим 

професійним вимогам, а і високим вимогам щодо моральних якостей судді. Тому, якщо 

Ви стикаєтеся з неналежною, на Вашу думку, поведінкою судді, таку поведінку можна 

оскаржити.  

За недотримання вказаних вимог судді притягаються до дисциплінарної 

відповідальності. Цей факт юридично закріплений у чинному законодавстві. 

Встановлення жорстких вимог до моральної поведінки суддів обумовлено тим, що ця 

поведінка прямо впливає на рівень суспільної довіри до судової влади. Від 

дисциплінованості суддів, вочевидь, залежить і стан законності в країні взагалі.  

Актуальний зразок скарги на поведінку затверджено рішення Вищої ради 

правосуддя 14 лютого 2017 року № 269/0/15-17. Нижче Вашій увазі пропонуємо цей 

зразок. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Вищої ради правосуддя 
14 лютого 2017 року № 269/0/15-17 
 

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ 
вул. Студентська, 12-А, м. Київ, 04050 

 

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) 
(дисциплінарна скарга) 

 

1. Інформація про скаржника: 
 
1.1. Скаржник*______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі  свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката) 
 

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної 
особи*: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири) 
1.3. Номери засобів зв’язку*:  __________________________________________________________ 

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса) 
1.4. Статус скаржника: _______________________________________________________________ 

                                       (сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо) 

2. Інформація про суддю (суддів)*: ____________________________________________________________________________ 

                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга) 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

3. Інформація у судовій справі: __________________________________________________________________ 

                                                                                           (якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 інформації  зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його  дату та номер) 

 

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав 
дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 
Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»                
(далі – Закон України № 1402-VIII)*: 

 

� умисне або внаслідок недбалості: 
� незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, 

апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення 
правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання 
процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; 
� незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору; 
� порушення засад гласності і відкритості судового процесу; 
� порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та 

свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 
� незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового 

процесу; 
� порушення правил щодо відводу (самовідводу); 

� безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом 
строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне 
надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;  

� допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в 
питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших 
норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до 
інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; 

� умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового 
рішення, порушення прав людини і основоположних свобод; 

� розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або 
інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні; 

� неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в 
діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового 
процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу 
конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж 
передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про 
такий випадок; 

� неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт 
інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному 
процесуальним законом); 

� втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями; 
� неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері 
запобігання корупції; 

� зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
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завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством; 
� використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або 

іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку; 
� допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, 

що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя 
судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна; 

� ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя; 

� непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до 
направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або 
непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати 
правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному 
суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання; 

� визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, у випадках, установлених законом; 

� неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею в порядку, визначеному Законом; 
� подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей; 
� неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному  Законом; 
� декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді. 

 

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного 
проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку, 

_____________________________________________________________________________________________________ 

зазначте факти з цього приводу) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у 
дисциплінарній скарзі відомості*:  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що 
підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти) 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

З огляду на викладене прошу притягти суддю (суддів)* 

  

____________________________________________________________________________________ 

         (прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів)) 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________  

 

до дисциплінарної відповідальності. 

До дисциплінарної скарги додаю: 

1._______________________________________________________________________________  

(зокрема, документи, які посвідчують повноваження адвоката, копії судових рішень та інших документів, що підтверджують зазначені  
відомості) 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у 
разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої 
законом відповідальності. 

 

     

«___» ____________ 20___ року*                                                      ____________  
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                                                                                                             (підпис скаржника 

                                                                                                             або його представника)* 

* обов’язково для заповнення 

 
Примітки:  

1. Прізвище, ім’я, по батькові скаржника і судді (суддів) у пунктах 1 і 2 дисциплінарної скарги 
потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості слід 
викладати чітким, розбірливим почерком.  

2. Письмова дисциплінарна скарга може бути надіслана поштою або передана до Вищої ради 
правосуддя. 
3. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – 
через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх 
керівників або представників (абзац перший частини першої статті 107 Закону України                     
№ 1402-VIII). 
4. Адвокат зобов’язаний перевірити факти, які можуть тягнути за собою дисциплінарну 
відповідальність судді, до подання відповідної дисциплінарної скарги (абзац другий частини 
першої статті 107 Закону України № 1402-VIII). 
5. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати 
дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без 
достатніх підстав, використання такого права, як засобу тиску на суддю у зв’язку зі 
здійсненням ним правосуддя (частина четверта статті 107 Закону України № 1402-VIII ). 
6. За подання адвокатом завідомо безпідставної дисциплінарної скарги такий адвокат може 
бути притягнений до дисциплінарної відповідальності згідно із законом (частина п’ята       
статті 107 Закону України № 1402-VIII). 
7. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить 
відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними 
заявами та повідомленнями (частина шоста статті 107 Закону України № 1402-VIII). 
8. У випадку неодноразового подання особою очевидно безпідставних дисциплінарних скарг 
Вища рада правосуддя має право ухвалити рішення про залишення без розгляду протягом 
одного року наступних скарг цієї особи (частина восьма статті 107 Закону України                            
№ 1402-VIII). 
9. Дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо: 
1) дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», або не підписана чи не містить прізвища, імені, по батькові 
скаржника або судді, місця проживання (місця перебування, місцезнаходження) скаржника; 
2) дисциплінарна скарга не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді; 
3) дисциплінарна скарга не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо 
дисциплінарного проступку судді; 
4) дисциплінарна скарга містить виражені у непристойній формі висловлювання або 
висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи; 
5) у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності судді, звільненого з посади або повноваження якого припинені; 
6) дисциплінарна скарга ґрунтується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно 
судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом. 
   Очевидно безпідставна дисциплінарна скарга може бути залишена без розгляду та повернута 
скаржнику, якщо він неодноразово протягом дванадцяти місяців, що передують даті 
надходження скарги, подавав очевидно безпідставні дисциплінарні скарги, які були залишені без 
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розгляду та повернуті скаржнику або за якими у відкритті дисциплінарної справи було 
відмовлено (частини перша та друга статті 44 Закону України від 21 грудня 2016 року                  
№ 1800-VIII «Про Вищу раду правосуддя»). 
10. Скасування або зміна судового рішення не має наслідком дисциплінарну відповідальність 
судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення 
ухвалено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових 
обов’язків (частина друга статті 106  Закону України № 1402-VIII). 
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