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Розділ 1. Загальні показники здійснення правосуддя

Найменування показника
№ 

рядка

Перебувало в 
провадженні 

апеляційних скарг і 
матеріалів

Розглянуто 
апеляційних скарг і 

матеріалів

Залишок 
нерозглянутих 

апеляційних скарг і 
матеріалів на кінець 

звітного періоду

усього
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звітному 
періоді

усього ут.ч. 
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вироки 1 5 5 І 4

ухвали 2 23 23 18 3 5

ухвали слідчих суддів 3 292 292 255 53 37

Справи про перегляд судових рішень за 
нововиявленимн або виключними обставинами 4

Клопотання/подання про направлення кримінального 
провадження з одного суду до іншого в межах 
юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (ст. 34 
КПК)

5 183 183 177 62 6

Справи в порядку виконання судових рішень 6

Заяви про відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження 7

Заяви про відвід судді 8

УСЬОГО 9 503 503 451 118 52
Справи, пов’язані із застосуванням законодавства про 
адміністративні правопорушення (неповага до суду ст. 185-3 
КУпАП)

10

УСЬОГО (сума рядків 9,10) 11 503 503 451 118 52



Розділ 2. Розгляд судових справ і матеріалів
Найменування показника № рядка Кількість
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За апеляційними 
скаргами

(за кількістю осіб)

залишено без змін
вироків 1

ухвал 2 5

ухвал слідчих суддів 3 169

скасовано
вироків 4

ухвал 5 3
ухвал слідчих судців 6 109

змінено
вироків 7
ухвал 8 1
ухвал слідчих судців 9

Кількість осіб, звільнені з-під варти за результатами розгляду апеляційних скарг 10

Не роглянуто справ на кінець звітного періоду 
(без урахування зупинених)

понад б місяців до 1 року 11
понад 1 рік до 2 років 12

Загальна кількість нерозглянутих справ, за якими 
особи тримаються під вартою і рахуються за 
судами понад б місяців

справ 13

осіб 14

Кримінальне провадження направлено з одного суду до іншого в межах юрисдикції 
різних апеляційних судів 15 11

Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції 16 20

Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами 17 253

Справи, що надійшли з інших судів та після скасування судового рішення 18 1

Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних 
арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення 19 8

Кількісний склад суддів суду

за штатом 20 12

фактично здійснюють правосудця 21 11

2.1. Загальна тривалість розгляду справ

Справи і матеріали

Кількість закінчених провадженням

до 3 міс.
включно

понад 3 міс. 
до 1 року 
включно

понад 1 рік 
до 2-х років 

включно

понад 2-х 
років до 
3-х років 
включно

понад 3 роки

кримінального судочинства 451
про адміністративні правопорушення



Розділ 3. Результативні показники розгляду справ
Найменування показника № рядка Кількість

Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває 
понад один рік, % 1 0,00

у тому кримінального судочинства, % 2 0,00

числі Пр0 адміністративні правопорушення, % 3 0,00

Відсоток розгляду справ, % 4 89,66

Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 5 41

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний 
період в розрахунку на одного суддю 6 46

Середня тривалість розгляду справи (днів) 7 9

кримінального судочинства 8 9

про адміністративні правопорушення 9
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