
 

 

Аналіз 

стану здійснення правосуддя Попільнянським районним судом 

Житомирської області за 2021 рік 

 

 

            З метою отримання та узагальнення закономірностей і тенденцій зміни динаміки розгляду справ, 

надходження судових справ та матеріалів до суду, рівень навантаження на одного суддю, оперативність  

розгляду судом справ, тенденції збільшення та зменшення у суді справ різних категорій Попільнянським 

районним судом Житомирської області двічі на рік провадиться дослідження стану здійснення правосуддя в 

порівнянні з попереднім звітним періодом. 

          Об»єктом дослідження є статистична інформація стосовно надходження та розгляду справ та матеріалів 

кримінального, адміністративного, цивільного судочинства, справ та матеріалів про адміністративні 

правопорушення протягом 2021 року, причини та строки відкладення розгляду справ та матеріалів. 

        Згідно штатного розпису у Попільнянському районному суді значиться 5 суддів. Фактично у 2021 році 

здійснювало правосуддя  2 судді. Три посади є вакантними. Тому справи та матеріали, що надходили до суду 

розподілялись між двома суддями, створюючи неабияке навантаження на кожного суддю. 

        Показники надходжень справ та матеріалів наведено в таблиці № 1. 

 

 Динаміка та структура надходжень справ до Попільнянського районного суду 

 

                                                                                                                                           Таблиця 1 

№ п/п Структура справ 2021 рік 2020 рік 

1. Кримінальні 

провадження 

91 127 

2.  Справи про розгляд 

клопотань (подань) 

в порядку 

виконання рішень у 

кримінальних 

справах 

80 64 

3 Справи за скаргами 

на дії чи 

бездіяльність 

слідчого чи 

прокурора 

40 49 

4 Справи за 

клопотанням 

слідчих органів  

334 243 

5 Справи за 

клопотанням 

прокурора про 

закриття 

кримінального 

провадження 

27 0 

6 Цивільні справи             Всього  614                 Всього  522 

Справи 

позовног

о 

провадже

ння - 411 

Справи 

окремого 

провадже

ння - 41 

Справи 

наказног

о 

провадже

ння - 162 

Справи 

позовного 

провадженн

я - 

410 

Справи 

окремого 

провадження 

- 

32 

Справ

и 

наказн

ого 

прова

дженн

я - 

70 



7 Справи за 

клопотаннями, 

заявами. 

Поданнями у 

порядку виконання 

судових рішень у 

цивільних справах 

30 13 

8 Адміністративні 

справи 

20 24 

9 Справи у порядку 

виконання судових 

рішень у 

адміністративних 

справах 

9 3 

10 Справи про 

адміністративні 

правопорушення 

885 671 

11 Справи в порядку 

виконання постанов 

у справах про 

адміністративні 

правопорушення 

7 4 

          Всього 2147 1717 

 

                                                                                                                                                                        

              

             З наведених в таблиці 1 даних вбачається, що загальна кількість справ та матеріалів, що надійшли на 

розгляд суду протягом 2021 року значною мірою відрізняється від кількості отриманих в 2020 році (на      430 

справ, або 20%).  

             За формами правосуддя збільшилась кількість справ та матеріалів: 

-            справ про розгляд клопотань (подань) в порядку виконання рішень у кримінальних справах – на 20%; 

-            справ за клопотанням прокурора про закриття кримінального провадження – на 100%; 

-            цивільних справ – на 15%: 

-       справи за клопотаннями, заявами, поданнями у порядку виконання судових рішень у цивільних справах – 

на 57%; 

-            справи у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах – на 67%; 

-            справ про адміністративні правопорушення – на 24% 

-            справ в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення – на 43%.   

 

             В порівнянні з 2020 роком зменшилось надходження справ: 

-           кримінальних проваджень  – на 28%; 

-           адміністративних справ – на 17%; 

-           справ за скаргами на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора – на 18%;  

-           справ за клопотанням слідчих органів – на 27%. 

 

 

Порівняльна таблиця справ, що перебували в провадженні Попільнянського районного суду 

                                                                                                                                     Таблиця 2 

Категорії справ 2021 рік 2020 рік 

Кримінальні справи, провадження 170 152 

Справи в порядку виконання рішень 

суду у кримінальних справах 

83 65 

Справи за клопотанням слідчих 

органів та скарги на їх дії, рішення 

378 286 

Цивільні (  позовне, окреме, наказне 

провадження) 

784 655 

Справи за клопотаннями, заявами. 

Поданнями у порядку виконання 

судових рішень у цивільних справах  

32 15 



Адміністративні 38 28 

 

Справи у порядку виконання судових 

рішень у адміністративних справах 

9 3 

Справи про адміністративні 

правопорушення,  

904 678 

Справи в порядку виконання постанов 

у справах про адміністративні 

правопорушення 

7 4 

Всього  2405 1886 

         Як вбачається з даних, наведених в таблиці 2,  з урахуванням залишків нерозглянутих справ за попередній 

період, в провадженні суду протягом 2021 року перебувало на 22% більше справ, ніж протягом 2020 року. 

          

 

          1. Розгляд судом кримінальних проваджень. 

 

       У  2021 році до суду надійшло 91 кримінальне провадження, які судді прийняли до свого провадження, що 

на 28 % менше, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ( 127). Загалом за вказаний період ( з 

урахуванням залишків нерозглянутих справ за попередній звітний період) в провадженні перебувало 143 

кримінальних провадження. Це на 6% менше показника минулого року (152 кримінальних проваджень). 

          Найбільший відсоток (38%) серед загальної кількості кримінальних проваджень, які перебували на 

розгляді суду протягом 2021 року, як і в попередні періоди, становлять провадження про злочини проти 

власності – 54 кримінальних провадження. В поточному році цей показник значно перевищив показник 

минулого року ( на 30%), адже у 2020 році  перебувало в провадженні 38 кримінальних проваджень про злочини 

проти власності.  

         Друге місце посідають кримінальні провадження  про злочини проти життя та здоров»я особи – 49 

кримінальних проваджень або 34% від загальної кількості. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 

8% менше (45 кримінальних проваджень).  

         Що стосується кримінальних проваджень про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, то протягом 

звітного періоду 2021 року їх кількість незначною мірою збільшилась ( на 12%)  в порівнянні з аналогічним 

періодом 2020 року ( з 21 кримінального провадження у 2020 році до 24 у 2021 році). Кількість кримінальних 

проваджень даної категорії  становить 17% від загальної кількості проваджень, що перебували на розгляді.         

         Кількість кримінальних проваджень про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, що 

перебували на розгляді в 2021 році становить 8, тобто 6% від загальної кількості. В порівнянні  з показниками 

2020 року (14 кримінальних проваджень) їх кількість зменшилась на 43%.  

         Кримінальних проваджень за злочини проти правосуддя у 2021 році дорівнює кількості кримінальних 

проваджень даної категорії у минулому році: по 3 кримінальних провадження. Кримінальні провадження даної 

категорії становлять усього 2% від загальної кількості кримінальних проваджень, що перебували на розгляді 

суду протягом поточного року. 

         Як у 2020 році, так і в 2021 році на розгляді суду перебувало по 2 кримінальних провадження про злочини 

проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Це 1% від загальної кількості 

кримінальних проваджень, що перебували в провадження суду протягом 2020 року. 

         Кримінальних проваджень про злочини проти громадської безпеки протягом 2021 року зменшилась, в 

порівнянні з 2020 роком, з 3 кримінальних проваджень до 1. 

 

        Протягом 2021 року судом розглянуто 103  кримінальних  провадження, що всього на 3 % більше, ніж у  

2020 році (100 кримінальних проваджень). 

 

 

        Кількість розглянутих кримінальних проваджень за категоріями в порівнянні з аналогічним періодом 2020 

року: 

-  про злочини проти власності 34, що дорівнює кількості проваджень даної категорії розглянутих протягом 2020 

року; 

-   про злочини проти життя та здоров»я особи 42, що на 38% більше показника минулого звітного періоду – 26; 

-   про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 1, тобто на 79% менше, ніж у 2020 році (9); 

-   про злочини у сфері обігу наркотичних засобів 21, або на 19% більше показника 2020 року (17); 

-   про злочини  проти громадської безпеки 1, що дорівнює показнику минулого року року; 

-   про злочини проти правосуддя – 2, як і протягом минулого звітного періоду; 



-  про злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування – 2, що співпадає 

з показником 2020 року. 

 

        Залишок нерозглянутих кримінальних проваджень на кінець досліджуваного звітного періоду становить 40 

кримінальних провадження. Це на 13% менше показника минулого року (52).  

        Із загальної кількості кримінальних проваджень. що залишились нерозглянутими,  13 не розглянуто понад 

встановлені строки: 2 кримінальних провадження перебувають на розгляді понад 2 роки; 9 – понад 1 рік,  2 - 

понад 6 місяців.  

        На кінець звітного періоду в зв»язку з проведенням розшуку обвинувачених зупинено провадження у 

дев»яти кримінальних провадженнях.  

 

        За  даний  звітний період  кримінальні провадження розглянуто стосовно 106 осіб, з  яких засуджено 87 

осіб, що на 3% більше показника 2020 року (84). 

        Від кримінальних правопорушень та проступків, за даними вироків суду, у 2021 році постраждало  65 осіб.   

        Злочинами було завдано матеріальної та моральної шкоди фізичним та юридичним особам на загальну суму 

222279 грн., з якої фізичним особам – на суму 221349 грн.  

 

        Крім того, протягом 2021 року до суду надійшло 27 клопотань прокурора про закриття кримінальних 

проваджень у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності. 
        Усі провадження даної категорії розглянуто: у 25 провадженнях клопотання задоволено, 

2 кримінальних провадження повернуто прокурору. 
         В 2020 році кримінальних проваджень за клопотанням прокурора про закриття 
кримінального провадження  у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до 
кримінальної відповідальності на розгляді суду не було. 

 

 

Кількість осіб, притягнутих у 2021 році до кримінальної відповідальності (аналогічний період 

2020 року), вироки стосовно яких набрали законної сили, виглядає наступним чином: 

                                                                                                                  Таблиця 3 

 2021 рік 2020 рік 

Усього засуджено 81 72 

з них жінок  5 5 

Вчинено злочини 

групою осіб 

3 12 

Вік засуджених на момент вчинення злочину 

У віці від 14 до 16 

років 

1 2 

Від 16 до 18 2 

 

2 

Від 18 до 25 років 18 13 

Від 25 до 30 років 6 9 

Від 30 до 50 років 43 35 

Від 50 до 65 років  11 10 

Від 65 років 0 1 

Заняття засуджених на момент вчинення злочину 

Робітники  10 9 

Державні службовці 0 0 

Приватні підприємці 1 1 

Учні шкіл, ліцеїв, 

коледжів 

0 3 

Студенти навчальних 

закладів 

1 1 

Пенсіонери  2 5 

Працездатні, які не 

працюють і не 

навчаються 

66 53 



Види та міри покарання  

Позбавлення волі на 

строк: 

6 10 

До 1 року 0 0 

Понад 1 рік до 2 років 0 0 

Понад 2 роки до 3 років 0 4 

Понад 3 роки до 5 років  5 6 

Понад 5 років до 10 

років 

1 0 

Обмеження волі 1 0 

арешт 1 1 

Громадські роботи 18  4  

штраф 8 29 

Звільнено від 

відбування покарання 

з випробуванням 

47 28 

 

 

 

         Справи за клопотаннями слідчого та прокурора під час досудового розслідування та за скаргами на дії, 

рішення чи бездіяльність слідчого. 

 

          В 2021 році на розгляді слідчих суддів Попільнянського районного суду перебувало 337 справ за 

клопотаннями органів досудового слідства: 

-      тимчасовий доступ до речей і документів – 81 

-      проведення обшуку житла чи іншого володіння особи – 49; 

-      дозвіл на затримання з метою приводу – 9; 

-      застосування запобіжних заходів – 28, з них: 

                              -    тримання під вартою – 15; 

                              -    особисте зобов»язання – 9; 

                              -    домашній арешт - 4; 

-     арешт майна – 49; 

-     скасування арешту майна – 22; 

-     інші клопотання – 92. 

          З переліченого на кінець звітного періоду залишились нерозглянутими лише 7 справ. 

         Що стосується скарг на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора чи інших осіб під час досудового 

розслідування, то усі стосувались бездіяльності слідчого – 41. Розглянуто 39 справ за скаргами громадян, з них: 

6 скарг повернуто; 27 вимог задоволено, залишено без розгляду 3 та по 3 відмовлено в задоволенні вимог.  

Залишилась нерозглянутими 2 справи. 

 

        Кількість скарг поданих громадянами на невнесення відомостей  про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань – 24.  З них 18 скарг визнано обґрунтованими, 5 скарг повернуто.  

        Скарг на рішення слідчих про закриття кримінального провадження на розгляді слідчого судді було 4, 2 

вирішено із задоволенням вимог, повернуто скаржнику 1 скаргу. Залишилась нерозглянутою 1 скарга. 

       Даним дослідженням встановлено, що кількість скарг на дії чи бездіяльність слідчого в 2021 році в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого звітного періоду, не змінилась. Якщо в 2020 році надійшло до суду 

40 скарг, то в 2021 році – 41. 

      

        Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях. 

 

       Протягом 2021 року на розгляді суду перебувало 83 справи в порядку виконання судових рішень у 

кримінальних провадженнях: 

-     про звільнення  від покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку – 41 справа (розглянуто 

41, 39 -  із задоволенням вимог, у 2 справах відмовлено в задоволенні вимог);  

-   про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного 

вироком – 22 ( розглянуто 22, з них: задоволено 7, відмовлено 14, повернуто 1);  

-   про установлення, припинення адміністративного нагляду – 8 (розглянуто 8, у 6 справах подання задоволено, 

1 повернуто, 1 подання залишено без розгляду); 



-     про заміну покарання відповідно до ч.5 ст.53, ч.3 ст.57, ч. 1 ст.58, ч.1 ст. 62 КК України – 1 справи, 1 справу 

розглянуто із задоволенням вимог; 

-    інші справи, зокрема, про скасування арешту майна, видачу дубліката виконавчого листа, роз»яснення 

рішення суду, про заміну покарання у виді штрафу на громадські роботи, - 5 (розглянуто 5, із задоволенням 

вимог – 4, відмовлено в задоволенні вимог 1); 

-      про інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку  –5 справ 

(розглянуто 3 справи, з яких у 2 задоволено вимоги, у 1 справі відмовлено в задоволенні вимог, 2 справи 

залишились нерозглянутими). 

        В 2020 році на розгляді перебувало 65 справ в порядку виконання рішень у кримінальних справах. 

Переважно  це справи про звільнення від призначеного покарання після закінчення іспитового строку – 35. 

 

           2. Розгляд судом цивільних справ. 

 

          В період з 1 січня по 31 грудня 2021 року до суду надійшло 423 позовних заяви , що незначною мірою  

менше (1%), ніж за аналогічний період минулого року (427 заяви).  Відкрито провадження за 411 заявами, що 

на 2% менше, ніж у 2020 році (418).  

         Розглянуто у звітному періоді 369 цивільних  справ позовного провадження, тобто показник зменшився на 

16 % (439 справ -у 2020 році). Не розглянутими залишились 137 справ, тобто на 31% більше показника минулого 

року (95). Провадження зупинено у 10 справах. 

          Співвідношення справ позовного провадження, що перебували в провадженні суду впродовж 2021 року в 

порівнянні з  аналогічним періодом 2020 року виглядає наступним чином: 

-      справи у спорах, що виникають з правочинів –134  (169), - 21%; 

-      справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин – 139 (140), -1%; 

-      справи у спорах, що виникають з відносин спадкування –68 (74), - 8%; 

-      справи у спорах, що виникають із земельних правовідносин – 55 (55), =100%;  

-      справи у спорах щодо право власності –  27  (35), -23 %; 

-      справи у спорах, що виникають із житлових правовідносин – 18 (21), -14%; 

-      справи у спорах про недоговірні зобов»язання –  37 (18), +51%; 

-      справи у спорах, пов»язаних із застосуванням ЗУ «Про захист прав споживачів» - 12 (14), - 14%.  

-      справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин – 14 (5), +64%. 

 

         В поточному році надійшло 162 заяви про видачу судових наказів. З урахуванням залишку з минулого 

звітного періоду, в провадженні суду перебувало 163 заяви. Розглянуто 151 заяву, видано 104 судових наказів 

із задоволенням вимог. Сума, що пред»явена  до стягнення становить 725725 грн. Проте судовими наказами 

присуджено до стягнення 370700 грн. Відмовлено у видачі судових наказів за 14  заявами. 

         Переважна кількість заяв про видачу судового наказу стосувалась сплати заборгованості за житлово-

комунальні послуги – 95 заяв та про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей – 49. 

         Протягом означеного періоду  розглянуто та задоволено 4 заяви про скасування судового наказу. Усі про 

скасування виданих судових наказів про стягнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг на 

загальну суму 81926 грн. 

 

         За досліджуваний період надійшло 42 заяви по справах окремого провадження, по усіх заявах відкрито 

провадження. Ці показники за минулий рік виглядають наступним чином: надійшло 32 заяви, за усіма відкрито 

провадження. Як видно з наведеного, кількість заяв у справах окремого провадження, що перебували на розгляді 

в суді протягом 2021 року дещо збільшилась в порівнянні з їх кількістю протягом 2020 року, а саме на 24%. 

          В  2021 році в  провадженні суду перебувало 44 справи окремого провадження ( з урахуванням залишку 

нерозглянутих справ за минулий період), що в порівнянні з минулим роком на 16% більше  від показника 

минулого звітного періоду ( 37 справ).  

          Якщо справи окремого провадження розрізнити по категоріях, то їх кількість буде мати такий вигляд: 

- справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною –5 (2 

справи у 2020 році), +60%; 

-   справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення – 33 (24) , +27 %; 

-   справи, що виникають із сімейних правовідносин (зокрема про надання права на шлюб) – 1 (1), =100%; 

-   справи про видачу і продовження обмежувального припису – 1(1), =100%. 

        

        

                   Розгляд заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах з зв»язку з нововиявленими  

обставинами. 

 



       На відміну від звітного періоду 2020 року, протягом якого розглядалась 1 справа за заявою про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами, в 2021 році такі заяви до суду не надходили. 

 

 

                Розгляд справ за клопотаннями, поданнями, заявами в порядку виконання судових рішень в 

цивільних справах 

 

        Протягом 2021 року в провадженні суду перебувало 32 справи за клопотаннями, поданнями, заявами в 

порядку виконання судових рішень в цивільних справах. За видами вимог дані справи поділяються: 

-      заміна сторони у виконавчому провадженні – 14; 

-      видача дубліката виконавчого листа –8; 

-      привід боржника – 4; 

-      визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню - 2; 

-      розшук боржника - 1: 

-      про примусове проникнення до володіння особи – 1; 

-      про поновлення строків для пред»явлення виконавчого листа до виконання - 1; 

-     про укладення мирової угоди у виконавчому провадженні - 1 . 

      Розглянуто 30 справ, з яких 24 – із задоволенням вимог. У 6 справах відмовлено в задоволенні вимог. 

       На кінець звітного періоду нерозглянутими залишились 2 справи. 

 

 

                   Розгляд справ за скаргами на дії або бездіяльність виконавчої служби 

 

          Протягом 2021 року в провадженні суду перебувало 8 справ за скаргами на дії чи бездіяльність виконавчої 

служби. Розглянуто 6 справ: 1 розглянуто із задоволенням вимог, у 2 справах ухвалено рішення про відмову в 

задоволенні вимог, 1 скаргу повернуто, 1 скаргу залишено без розгляду, справу за 1 скаргою передано за 

підсудністю до іншого суду. Залишись нерозглянутими  на кінець звітного періоду 2 справи.    

 

 

         3. Розгляд судом адміністративних справ. 

 

           В 2021 році  до суду надійшло 20 справ в порядку адміністративного судочинства, а з урахуванням 

залишку нерозглянутих справ за попередній звітний період,  в провадження перебувало 23 справи. Цей показний 

зменшився удвічі  в порівнянні з кількістю справ, що надійшла та перебувала в провадженні суду  за аналогічний 

період минулого року  (27 справ надійшло та  28 перебувало в провадженні). У відсотковому виразі різниця 

становить 13% та 18%, відповідно.  

          Співвідношення справ, що перебували в провадженні суду в 2021 році, в порівнянні з аналогічним 

періодом 2020 року, виглядає наступним чином: 

-         справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки – 18 (21), -14%;  

-         справи щодо примусового виконання судових рішень та рішень інших органів -2(3), +33%;  

-         справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав– 1 (0), +100% 

-         справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики – 

1(0)  +100%; 

-          справи з приводу охорони навколишнього природного середовища – 1 (1) +100%. 

 

          Всього розглянуто адміністративних справ в 2021 році в порівнянні з 2020 роком: 

-    розглянуто усього  19 справ у 2021 році (25 справ у 2020 році), - 24%; 

-    з прийняттям рішення – 18 (17), +6%; 

       з них  із задоволенням позову – 14 (13), +7%; 

-    залишено без розгляду – 0(7), -100%; 

-    передано в інші суди – 1 (1), =100%. 

          Не розглянутими залишились 4 справи у 2021 році та 3 у 2020 році. Різниця складає 25%.  

 

 

                     Розгляд справ за заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.   

 

          Протягом 2021 року до Попільнянського районного суду не надходили справи за заявами про перегляд 

судових рішень в адміністративних справах за нововиявленими обставинами. В 2020 році 1 справа зазначеної 

категорії, яка надійшла на розгляд суду,  була надіслана за підсудністю до іншого суду.   



 

 

                   Розгляд справ за клопотаннями, поданнями, заявами в порядку виконання судових рішень в 

адміністративних справах. 

 

          Протягом досліджуваного періоду на розгляді суду було по 9 справ за заявами в порядку виконання 

судових рішень, а саме:  

-      про виправлення неправильного запису у виконавчому листі (4 справи); 

-      про заміну сторони у виконавчому провадженні (2 справи); 

-      про подання звіту і накладення штрафу (2 справи); 

-      про оскарження рішення державного виконавця (1 справа). 

          По усіх справах розгляд завершено: 3 – із задоволенням вимог, 2 – з відмовою в задоволенні вимог, 2 

заяви повернуто заявнику, 2 заяви залишено без розгляду. 

          В 2020 році в провадженні суду було 3 справи за заявами в порядку виконання судових рішень, які були 

розглянуті: 1 - із задоволенням вимог, у 2 справах ухвалено рішення про відмову 

 в задоволенні вимог.  

            

               4. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 

 

          В 2021 році в провадженні суду перебувало 904 справи про адміністративні правопорушення, що на  26% 

більше показника 2020 року (665 справ). Для належного оформлення повернуто 158 справ, що на 27% перевищує 

показник минулого року (115 справ). 

          Найпоширенішими правопорушеннями протягом 2020 року були: 

-        керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп»яніння – 204 (143), +30%; 

-       вчинення домашнього насильства –224 (139), +38%; 

-       порушення правил щодо карантину людей – 149 (104), +30%; 

-       порушення правил дорожнього руху, що спричинило порушення транспортних засобі, автомобільних 

доріг –  69 (77), - 10%; 

-       дрібне хуліганство  – 59 (50), +15%; 

-       невиконання батьками та особами, що їх заміняють обов»язків щодо виховання дітей – 53 (28), +7%; 

-       порушення правил використання об»єктів тваринного чи рослинного світу –  15 ( 26), -42%; 

-       порушення порядку проведення розрахунків – 13 (13), =100; 

-       порушення правил адміністративного нагляду – 10 (10), =100%; 

-       порушення вимог фінансового контролю - 8 (11), - 17%. 

 

 

          Загалом в 2021 році розглянуто  861 справу про адміністративні правопорушення, що на 38% більше, 

ніж у 2020 році - 536 справ. 

          Залишок нерозглянутих справ на кінець 2021 року становить 43 справи, що на 84% перевищує показник 

аналогічного періоду 2020 року (6  справ).  

 

          До правопорушників у  2021 році застосовано такі стягнення (в порівнянні з аналогічним періодом  2020 

року): 

         -     штраф  - 371 (312), +16%; 

         -     громадські роботи –28 (29), -3%; 

         -     застосовано вимоги ст. 24-1 КУпАП до 19 осіб  (до 17 осіб у 2020 році) , + 11%; 

         -     попередження – 16 (12), +25%; 

         -     адміністративний арешт – 1 (3), -67%; 

         -     суспільно-корисні роботи – 5 (1), +80%. 

 

          Серед додаткових стягнень застосовано наступні: 

         -     позбавлення спеціального права – 57 (35), + 39%; 

         -     конфіскація предмета, грошей – 6 (17), -65%. 

 

         За досліджуваний  звітний період сума накладеного штрафу становить 1934042 грн, що на 58% більше 

показника аналогічного періоду 2020 року –815102 грн. 

        Сума добровільно сплаченого штрафу становить 582968 грн, що більше в порівнянні з минулим роком на 

52% (280704 грн). 

 



                     Розгляд справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. 

 

        В 2021 році на розгляді в суді перебувало 7 справ в порядку виконання постанов у справах про 

адміністративні правопорушення.  

       Усі справи про заміну обраного судом адміністративного стягнення. Усі справи розглянуто: 

- 6 - із задоволенням вимог; 

- 1 -  з відмовою з задоволенні вимог. 

 

 

      Таким чином, в 2021 році відправлення правосуддя в Попільнянському  районному суді здійснювалось 

двома суддями. 

     У означений період  навантаження в роботі суду значно збільшилось.  

      Так, якщо в 2020 році середня кількість справ та матеріалів, що припадали  на одного суддю становила 

995 справ, то в 2021 році цей показник становить 1291. 

      Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю  у 2021 році  становить 1067 справ, в 

той час як в 2020 році – 995. 

      Значною мірою на навантаження суддів впливає виконання функції  слідчого судді. Адже справи за 

клопотаннями слідчих під час проведення досудового розслідування  становлять 17% від загальної кількості 

справ та матеріалів, що надійшли на розгляд суду в поточному році. 

      Достатня кількість суддів, що здійснюють правосуддя впливає не лише на навантаження на кожного 

суддю, а й на швидкість та ефективність розгляду справ. Так, середня тривалість розгляду справ зменшилась з 

52 днів у 2020 році до 39 днів у 2021 році. Проте це не ідеальний показник, адже для такого навантаження суддів 

у Попільнянському районному суді Житомирської області не вистачає. 

 

 

 

      На тривалість розгляду справ та матеріалів, крім навантаження на суддю, впливають і інші чинники. 

      У кримінальних провадженнях причинами відкладення справ протягом 2021 року були: 

-  інші підстави (клопотання учасників процесу, зміна обвинувачення, призначення експертизи, хвороба 

судді, відрядження судді, тощо – 185 випадків; 

-   неприбуття обвинуваченого – 39; 

-   неприбуття свідків, потерпілого - 16; 

-   нездійснення доставки обвинуваченого - 2; 

-   неприбуття прокурора – 2. 

 

      Для підвищення оперативності розгляду кримінальних проваджень суддями застосовано: 

-   привід обвинуваченого - 44: 

-   привід потерпілих, свідків – 18; 

-   накладено горове стягнення – 1; 

-   змінено обвинуваченому запобіжний захід на взяття під варту – 1. 

 

      Для цивільних справ характерними є наступні причини відкладення справ: 

-   неявка учасників процесу - 16; 

- інші підстави ( клопотання учасників процесу, призначення експертизи, подання зустрічного позову, зміна 

позовних вимог, тощо) - 45. 

 

      Загалом протягом 2021 року судом розглянуто 2127 справ та матеріалів, це на 391 справу (18%) більше 

показника 2020 року (1736 справ). Проте значно збільшилась кількість справ та матеріалів, по яких 

оскаржувались судові рішення.  

      В 2021 році подано 90 апеляцій та апеляційних скарг на судові рішення, в той час як на рішення, ухвалені 

протягом 2020 року, подано  63 апеляції. Різниця складає 30%. 

      Повернуто після розгляду в апеляційній інстанції 60 справ. 

      Незначною мірою, всього на 7%, збільшилась кількість скасованих судових рішень по справах та 

матеріалах: 

                                                       2021                                                                       2020 

Всього                                            16                                                                              14  

- кримінальні                                 4                                                                                 4   

- цивільні                                       7                                                                                  7 

- адміністративні                           2                                                                                 1 



- адміністративні  

правопорушення                           3                                                                                  2      

 

     Таким чином, кількість скасованих судових рішень становить 27% від кількості переглянутих в 

апеляційній інстанції. 

 

     Залишились нерозглянутими на кінець 2021 року 251 справа, що на 15 % більше, ніж на кінець 2020 року 

(187). 

     Даним дослідженням встановлено, що в суді досягнуто не лише високої оперативності розгляду справ, а 

й якості.  

     Забезпечивши суд достатньою кількістю суддів та  дотримуючись рівномірного розподілу справ між 

ними,  можна збільшити  оперативність розгляду справ та матеріалів, забезпечивши громадян швидким та 

якісним захистом їх прав та інтересів. 

 

 

      Пропозиція: дане узагальнення голові суду обговорити на нараді із суддями. 

 

 

 

Голова  Попільнянського 

районного суду                                                                                                                               М.І. Рудник 

 

 


