
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ Державної судової адміністрації

(найменування головного розпорядника

України
коштів державного бюджету)

від

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік

1. 050 Державна судова адміністрація України 
(найменування головного розпорядника)(КПКВКДБ)

2. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України
(КПКВКДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0501020 0330 Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя
(КПКВКДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4. 14 107 265,5 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 11 107265,5 тис. гривень.

та із спеціального фонду - З 000 000,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Господарський процесуальний кодекс України;
2. Цивільний процесуальний кодекс України;
3. Кодекс адміністративного судочинства України;
4. Бюджетний кодекс України;
5. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
6. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Вищої 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|№з/п І

6.

Ціль державної полі
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7.

8.

9.

1 Формування ефективної системи правосуддя

2 Підвищення якості правосудця

1

Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов здійснення судочинства для повного та своєчасного розгляду судових справ.
Завдання бюджетної програми:

Забезпечення належного розгляду судових справ 

Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя

Завдання№з/п

1

2
Напрями використання бюджетних коштів:

№ 
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

і Забезпечення виконання функцій та завдань 10 640 403,1 1 345 036,9 11 985 440,0
2 Забезпечення виконання функцій та завдань Службою судової охорони 222 6453 623 396,7 846 0427
3 Забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 74 748,0 79 3743 1541223
4 Забезпечення виконання функцій та завдань Національною школою суддів України 42 484,8 75 0143 117 4993
5 Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації) 26 950,0 181 3183 208 2683
6 Легалізація комп'ютерних програм 10 457,6 10 457,6
7 Придбання службового житла судцям, працівникам апаратів судів і територіальних управлінь ДСА України, що 

переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи або переведенням з тимчасово окупованих та 
неконтрольованих територій

9 985,9 9 985,9

8 Будівництво (придбання) приміщень 28 400,0 126 600,0 155 000,0
9 Капітальний ремонт, реконструкція (реставрація) адміністративних приміщень судів та установ судової системи 71 600,0 545 7447 617 344,7
10 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019 року, за 

виключенням АР Крим та и. Севастополя
34,1 3 071,1 3 1057

11107 265,50 З 000 000,00 14107 265,50Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень
Код державної 

цільової
Назва державної цільової програми Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
Разом

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ 
з/п.

Показники

1 затрат
H)UUO^lZtW ви 1

Одиниця 
виміру

Спеціальний 
фонд

Разом

б.



1 Кількість установ од.

і

з

2 Чисельність судців, затверджена Вищою радою правосудця осіб

1. Указ Президента
України від 
12.08.2010 

№811/2010;
2. Указ Президента

України від 
20.05.2011 

№591/2011;
3. Указ Президента

України від 
16.11.2004 

№1417/2004;
4. Закон України 
"Про судоустрій і 

статус суддів"
5. Укази Президента 

України від 12.12
2017 №412/2017 та 

№413/2017
6. Укази Президента

України від 
29.12.2017 

№449/2017, 
№450/2017, 
№451/2017, 
№452/2017, 
№453/2017, 
№454/2017, 
№455/2017

1 .Рішення Вищої 
ради правосуддя від 

27.07.17 № 
2274/0/15-17

2Тішення Вищої 
ради правосудця від 

31.07.18 №

6 985,0 6 985,0

2454/0/15-18
3 Чисельність інших працівників осіб Штатні розписи 26 233,0 26233,0

4 Чисельність працівників Служби судової охорони осіб Штатні розписи 3 000,0 3 000,0
5 Кількість приміщень, в яких розташовано суди од. Управлінський облік 790,0 790,0
6 Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи од. Управлінський 30,0 30,0
7 Чисельність працівників судів та територіальних управлінь ДСА України, що 

переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи та працівників 
судів, переведених з окупованих та неконтрольованих територій, які 
потребують забезпечення житлом

осіб Внутрішній 191,0

Ы Уй

191,0

8

7
Кількість вхідних модельних справ од. Управлінський облік
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1 Кількість вирішених модельних справ од.

2 Кількість осіб, що пройшли кваліфікаційне оцінювання осіб

3 Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку в осіб
НШСУ_______________________________________________ __________________________

4 Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ осіб

5 Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір од.
6 Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони од-

7 Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони од.

8 Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової од-
охорони___________________________________ _______________ _______________ ______

9 Кількість побудованих (придбаних) приміщень од.

10 Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, 
реконструкції (реставрації)

11 Кількість приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального
ремонту, реконструкції (реставрації)__________________ ■

12 Чисельність працівників судів та територіальних управлінь ДСА України, що
переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи та працівників 
судів, переведених з окупованих та неконгрольованих територій, що 
забезпечені службовим житлом__________________________________________

13 Площа придбаного службового житла для працівників судів та територіальних 
управлінь ДСА України, що перекали до іншого міста у зв'язку з 
переміщенням установи та працівників судів, переведених з окупованих та 
неконгрольованих територій

З ефективності
1 Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суд дею

Управлінський облік 

Управлінський облік 

Рішення ВККСУ

Управлінський облік 

Звітність

Управлінський облік 

Управлінський облік 

Управлінський облік

Управлінський облік

од. Управлінський облік

осіб Управлінський облік

кв. м. Управлінський облік

од. Управлінський облік

2 Середній строк очікування розгляду модельної справи днів Управлінський облік

3 Середні виграти на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде тис.грн. Управлінський облік
підготовку в НШСУ_________________________________________________________ _______________ _____________

4 Середня кількість осіб, які взяли участь у кваліфікаційному оцінюванні в осіб Управлінський облік
розрахунку на 1 працівника Комісії задіяного у оцінюванні___________________________ ________________________

5 Середні виграти на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ тис.грн. Управлінський облік

6 Середня вартість одиниці зброї тис.грн. Управлінський облік

7 Середня вартість комплекту форменого одягу

8 Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го приміщення

9 Середні виграти на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1 -го
приміщення______________

4 якості
1 Рівень довіри до правосуддя

2 Рівень ефективності системи правосуддя
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тис.грн. Управлінський облік
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3 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на

розгляд до судів____________________________________________________
4 Частка осіб, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання у загальній

кількості осіб, що проходили оцінювання_____________________________
5 Рівень створення Служби судової охорони

відс. Розрахунок

відс. Звітність

відс. Звітність

6 Рівень забезпечення форменим одягом та зброєю працівників Служби судової відс.
охорони_________________________________________________________________________

7 Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної відс.
кількості ________________________________________________________________________

8 Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відс.
відповідно до ДБН В.2.2-2б:2010 "Будинки і споруди. Суди"______________________ ____

9 Рівень забезпечення службовим житлом працівників судів та територіальних відс.
управлінь ДСА України, що переїхали до іншого міста у зв'язку з
переміщенням установи та працівників судів, переведених з окупованих та 
неконтрольованих територій

Звітність

Звітність

Звітність

Звітність 8,4

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Державної судової адміністрації України 3. В. Холоднюк

Погоджено:
Міністерство фінансів України

М.П.

Гом)3сиш бу

(Дата погодження) v
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