
                                                                                                                                   
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                   Рішення Ради суддів  
        адміністративних судів України 
        від 30 січня 2014 року № 1 

Орієнтовний  план  роботи 
 Ради  суддів  адміністративних  судів  України  

на  перше  півріччя  2014  року 
 

№ 
з/п 

Питання порядку денного Дата 
проведення 

Доповідач Відповідальні 

1.  

Про кадрові питання: 
- зарахування до резерву суддів на заміщення 
адміністративних посад в адміністративних судах; 
- надання рекомендацій для призначення суддів на 
адміністративні посади в адміністративних судах та 
звільнення їх із цих посад; 
- заохочення;. 

упродовж 
півріччя 

 
 

Кобилянський М.Г. 
 
 

Лосєв А.М. 

Кобилянський М.Г. 

2. 
Про стан забезпечення суддів адміністративних судів 
житлом. 

упродовж 
півріччя 

Суховаров А.В. 
Голови 

адміністративних 
судів, Суховаров А.В. 

3. 

Про виконання Київським апеляційним адміністративним 
судом заходів з усунення недоліків, виявлених робочою 
групою за результатами повторного вивчення стану 
організації роботи цього суду. 

лютий Бухтіярова І.О. 

Голова Київського 
апеляційного 

адміністративного 
суду 

4. 

Про виконання Хмельницьким окружним 
адміністративним судом заходів з усунення недоліків, 
виявлених робочою групою за результатами вивчення 
стану організації роботи цього суду. 

лютий Гончар Л.Я. 

Голова Хмельницького 
окружного  

адміністративного 
суду 

5. 

Про виконання Чернівецьким окружним 
адміністративним судом заходів з усунення недоліків, 
виявлених робочою групою за результатами вивчення 
стану організації роботи цього суду. 

 
лютий 

 
Гончар Л.Я. 

Голова Чернівецького 
окружного  

адміністративного 
суду 
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6. 

Про виконання Вінницьким окружним адміністративним 
судом заходів з усунення недоліків, виявлених робочою 
групою за результатами вивчення стану організації 
роботи цього суду. 

лютий  Гончар Л.Я. 

Голова Вінницького 
окружного  

адміністративного 
суду 

7. 

Про виконання Одеським апеляційним адміністративним 
судом заходів з усунення недоліків, виявлених робочою 
групою за результатами повторного вивчення стану 
організації роботи цього суду. 

лютий Гончар Л.Я. 

Голова Одеського 
апеляційного 

адміністративного 
суду 

8. 

Про стан фінансування адміністративних судів у 2014 
році упродовж 

півріччя 
Ємельянова В.І. 

Голова ДСА,  
Голови 

адміністративних 
судів 

9. 
Про стан розгляду звернень громадян адміністративними 
судами та забезпечення доступу до публічної інформації 
за 2013 рік 

упродовж 
півріччя 

Бухтіярова І.О. 
Мінаєва О.М. 

Голови 
адміністративних 

судів 

10. 
Про комунікаційну діяльність адміністративних судів та 
стан наповнення офіційних веб-сторінок 
адміністративних судів в мережі Інтернет 

упродовж 
півріччя 

Мінаєва О.М. 
Кузьмишин В.М. 

Голови 
адміністративних 

судів 

11. 

Про розробку рекомендацій для прес-секретарів 

адміністративних судів, з урахуванням пропозицій 

експертів Проекту Twinning 

упродовж 
півріччя 

Гончар Л.Я. Донець О.Є. 

12. 

Про організацію роботи з контролю за дотриманням 
строків розгляду справ у судах Житомирського та 
Дніпропетровського апеляційних адміністративних 
округів. 

упродовж 
півріччя 

Франовська К.С. 
Мартиненко О.В. 

Голови судів 
Житомирського та 
Дніпропетровського 

апеляційних 
адміністративних 

округів 

13. 

 
Про стан роботи комп’ютерної програми «ДСС» та 
діловодства в адміністративних судах. 

упродовж 
півріччя 

Голова ДСА 

Голова ДСА,  
Голови 

адміністративних 
судів 



 3

14. 
Про стан роботи з підвищення кваліфікації суддів та 
працівників апаратів адміністративних судів у 2013 році 
та першому півріччі 2014 року. 

упродовж 
півріччя Донець О.Є. Кобилянський М.Г. 

15. 
Про кадрове забезпечення адміністративних судів у 2013 
році. 

упродовж 
півріччя 

Кобилянський М.Г. Кобилянський М.Г. 

16. 

Про забезпечення належного рівня оплати праці 
працівників апарату адміністративних судів. 

упродовж 
півріччя Ємельянова В.І.,  

Голова ДСА 

Голова ДСА,  
Голови 

адміністративних 
судів 

17. 

Про заходи органів державної влади щодо забезпечення 
державного захисту суддів та членів їхніх сімей, а також 
працівників апаратів адміністративних судів  

упродовж 
півріччя Сасевич О.М., 

Суховаров А.В. 

Голова ДСА,  
Голови 

адміністративних 
судів 

18. 

Про стан організаційного, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення адміністративних судів. 

упродовж 
півріччя Ємельянова В.І.,  

Голова ДСА 

Голова ДСА,  
Голови 

адміністративних 
судів 

19. 

Про виконання рішення конференції суддів 
адміністративних судів від 20.09.2013 «Про роботу Ради 
суддів адміністративних судів України, стан 
адміністративного судочинства та організаційно-
матеріального забезпечення діяльності адміністративних 
судів». 

 
упродовж 
півріччя 

 
 

Кобилянський М.Г. 
 
 

Кобилянський М.Г. 

20. 
Про міжнародне співробітництво Ради суддів 
адміністративних судів України. Обмін досвідом. 

упродовж 
півріччя 

Волков А.С. Волков А.С. 

21. 
Про орієнтовний План роботи Ради суддів 
адміністративних судів України на друге півріччя 2014 
року. 

упродовж 
півріччя Гончар Л.Я. Гончар Л.Я. 

 


