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ВСТУП 

Звіт містить результати дослідження громадського сприйняття роботи Ленінського 
районного суду міста Кіровограда, Кіровського районного суду міста Кіровограда, 

Кіровоградського районного суду Кіровоградської області, Олександрійського міськрайонного 

суду, яке було проведене «ТОРО» - Transparensy International Україна у липні 2012 р. на основі 

методології карток громадянського звітування (надалі – «КГЗ»), що є інструментом 

зовнішньої оцінки якості роботи суду.  

Методологія. Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань в 

становленні демократії в українському  суспільстві. Лише покращуючи розуміння реальної 

ситуації в судах, стану відносин судової системи та суспільства, можна досягти суттєвого 

покращення ефективності судочинства, зміцнення довіри до суду в українському суспільстві. 

Власне цим пояснюється необхідність використання у адмініструванні судової діяльності 
методів оцінювання якості роботи суду.  

Оцінювання якості дозволяє керівництву суду вирішувати наступні завдання: 

 отримання інформації про поточну ситуацію у суді за ключовими параметрами його 

діяльності; 

 обґрунтування поточних та стратегічних рішень; 
 визначення пріоритетів для змін; 

 моніторинг інновацій, оцінка їх результативності та ефективності; 

 оцінювання відповідності конкретних параметрів роботи суду до існуючих 

стандартів та нормативів.  

Якість роботи суду  можна визначити як ступінь відповідності суду певним 
встановленим стандартам продуктивності, ефективності та якості. Основою таких стандартів є 

суспільні очікування щодо якості судових послуг (наприклад, повноти інформації, зручності 

та комфортності судових приміщень тощо), а також встановлені законом нормативи роботи 

суду (наприклад, тривалість судових проваджень, тощо).  

Світовий досвід дає приклади різних підходів до формулювання таких стандартів. 
Наприклад, в США ще з початку 80-х років на різних рівнях судової системи проводиться 

активна діяльність з розробки та впровадження таких стандартів. Майже два десятиріччя 

аналогічні розробки здійснюються в Європі, як на рівні міжурядових органів (перш за все, 

Ради Європи) так і на національному рівні. На сьогодні, створений та існує Міжнародний 

Консорціум з Досконалості Суду, метою якого є об’єднання міжнародних зусиль задля 
розробки системи цінностей, концепцій та інструментів, яку суди по всьому світові можуть 

використовувати для оцінки та покращення якості здійснення судочинства та адміністрування 

судів. Створено Міжнародні засади досконалості суду, які є модельною методологією оцінки 

та покращень діяльності, спеціально сконструйованою для використання самими судами.  

Для отримання цілісного уявлення про стан справ у суді важливим стає використання 
методологій, які дозволяють визначати якість діяльності суду не лише на основі об'єктивної 

інформації (наприклад, судової статистики) але й через показники суб’єктивних оцінок 

судового розгляду особами, що є його безпосередніми учасниками. Методологія карток 

громадського звітування є саме таким інструментом. Крім того, вона фактично є формою 

громадського моніторінгу за якістю функціонування судової системи. 

Виходячи з методології, яка пропонується, якість роботи суду оцінюється з позиції 

відвідувача суду. Досліджуючи думку (хоча і суб’єктивну) відвідувача, ми виходили з того, 

що навіть якщо робота суду є ефективною за певними показниками, надана у суді послуга є 

бездоганною за своїм стандартом, якість процесу її надання залишиться низькою, доки 

відвідувач, як зовнішній оцінювач, є незадоволеним, а послуга не відповідає його потребам 
(очікуванням). Тому врахування думки відвідувачів є необхідною умовою отримання 

цілісного та несуперечливого уявлення про фактичні результати діяльності суду. 
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ВСТУП 

Ефективність та корисність такої методології отримала підтвердження під час першого 

етапу опитувань в українських судах, що здійснювався у 2008-2009 рр. громадськими 

організаціями за сприяння Проекту USAID «Україна: верховенство права». Методологію КГЗ 

удосконалено під час реалізації другого етапу  в 2009-2010 рр. та третього етапу  в 2010-2011 
рр. На основі досвіду попередніх досліджень та з урахуванням положень розробленої 

комплексної системи оцінки якості роботи суду (де КГЗ є одним з методів) було підготовлено 

стандартний опитувальник. 

У дослідженні 2012 року при оцінюванні рівня задоволеності роботою суду його 

відвідувачами використовувалися таки критерії:  

 фізична доступність суду;  

 зручність та комфортність перебування в суді;  

 повнота та ясність інформації; 

 дотримання термінів судового розгляду; 

 сприйняття роботи працівників апарату суду; 
 сприйняття роботи судді; 

 якість судового рішення.  

Організація опитування. На підготовчому етапі було налагоджено зв’язки з 

представниками пілотних судів, проведено фокус-групові дискусії, результати яких дозволили 

здійснити адаптацію стандартного опитувальника до ситуації у вказаних судах.  

З 09 по 24 липня 2012 року групою спеціально підготовлених інтерв’юерів опитані по 

120 респондентів – відвідувачів Ленінського районного суду міста Кіровограда, Кіровського 

районного суду міста Кіровограда, Кіровоградського районного суду Кіровоградської області, 

Олександрійського міськрайонного суду  Кіровоградської області. Опитування здійснювалося 

в м. Кіровограді та м. Олександрія безпосередньо у  приміщеннях названихо судів шляхом 
індивідуального особистого інтерв’ю за випадковою вибіркою. 

З метою поглиблення інтерпретації отриманих даних, за результатами опитування було 

проведено фокус-групові дискусії з працівниками судів та суддями Ленінського районного 

суду міста Кіровограда, Кіровського районного суду міста Кіровограда, Кіровоградського  

районного суду Кіровоградської області, Олександрійського міськрайонного суду 
Кіровоградської області. Отримані в ході дискусії коментарі взято до уваги при підготовці 

аналітичного звіту за результатами дослідження. 
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Розділ 1. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛЕНІНСЬКОМУ 

РАЙОННОМУ СУДІ МІСТА КІРОВОГРАДА 

1.1. Загальна інформація про суд 

Ленінський районний суд міста Кіровограда розташовано в центрі міста, по вул. Велика 

Перспективна, 40а. Загальна площа приміщення суду становить 1757,45 м
2
. У суді обладнано 

13 залів судових засідань.  

У Ленінському районному суді працює 14 суддів та 54 працівники апарату суду.  

Види справ, які розглядає суд, такі: цивільні, адміністративні та кримінальні, а також 

справи про адміністративні правопорушення. Загальна кількість справ з початку року до 

13.11.2012 р. становить 9731. Середньомісячне навантаження на одного суддю складає 7 справ 

на місяць (42 справи – за перший квартал 2012 року). 

Загалом, Ленінський районний суд міста Кіровограда забезпечений технікою, разом з 

тим, вона є застарілою та не може працювати в умовах постійного збільшення об’єму 

інформації.  

1.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

судового розгляду 

Опитування відвідувачів Ленінського районного суду міста Кіровограда проходило з 10 

по 18 липня 2012 року. Загалом опитано 120 респондентів.  

За соціально-демографічними характеристиками респонденти розподіляються  таким 

чином: 

За віком: «18-25 років» - 17,5%; «26-39 років» - 43,3%; «40-59 років» - 27,5%; «60 років і 

старші» - 11,7%. 

За статтю: «чоловіки» - 54%; «жінки» - 46%. 

За рівнем освіти: «середня та неповна середня» - 24,2%; «базова вища» - 14,2%; «повна 

вища» - 61,7%.  

За наявністю вищої юридичної освіти: мають вищу юридичну освіту 14 осіб (12%) 

респондентів. 

За місцем проживання: 83% опитаних проживають у  населеному пункті, де 
розташований суд; 17% - в іншому населеному пункті. 

За майновим статусом: переважна більшість опитаних (78,3%) оцінюють свій 

майновий статок як «середній». 18,3% респондентів відносять себе до осіб, які мають статок 

«нижче середнього», 3,3% опитаних відвідувачів суду вважають себе бідними. Ніхто із 

опитаних не відніс себе до категорії «заможні». 

За наявністю попереднього судового досвіду: «участь у першому процесі» - 52,5%; 

«учасник 2-5 процесів» - 35,8%; «учасник 6 процесів і більше» - 11,7%. 

За іншими процесуальними характеристиками, які бралися до уваги, усіх респондентів 

можна розподілити: 

За процесуальним статусом: «представляють в суді себе особисто (тобто є позивачем / 
відповідачем / свідком / потерпілим)» - 89,2%; «представляє іншу особу (є адвокатом, юрист-

консультом, представником сторони)» - 10%. Один опитаний вказав на те, що він є 

представником державних інтересів.  

За видом судового процесу: учасниками цивільного процесу є 43,3% опитаних; 
адміністративного процесу - 25,0%; кримінального процесу - 19,2%; справ про 

адміністративні правопорушення - 10,0%; господарського процесу - 2,5%. 
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Залежно від стадії процесу: «розгляд справи ще не розпочато» у  42,5% опитаних; 

«справа знаходиться у процесі розгляду» у 38,3%; «розгляд справи завершено» для 19,2% 

опитаних. 

За обізнаністю з роботою суду та суддів у цілому: «Цілком обізнаними» вважають себе 
15,0% респондентів; «загалом обізнаними» - 39,2%; «майже не обізнаними» - 38,3%; «зовсім 

не обізнаними» - 7,5%. 

1.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

У дослідженні було використано два виміри оцінювання роботи суду респондентами: 

1) загальна; 

2) на рівні окремих вимірів. 

У загальній оцінці фіксувалося суб’єктивне сприйняття якості роботи суду на основі 

відповідей респондентів за п’ятибальною шкалою: від 1-го балу – «дуже погано» до 5-ти балів 

– «відмінно».  

1.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду  

За відповідями респондентів середня оцінка якості роботи Ленінського районного суду 

міста Кіровограда складає 4,6 бали. Зокрема, на «відмінно» роботу суду оцінили 59,2% 

респондентів; на «4» - 38,3%; на «3» - 2,5%. Негативні оцінки («1» і «2») не поставив жоден 

респондент.  

Варто зазначити, що оцінка якості роботи суду відвідувачами не має суттєвого зв’язку із 
наявністю у них вищої юридичної освіти та вирішення справи у суді на їхню користь . Цікаво 

простежити, що категорія респондентів, які мають середню освіту (72,4%) переважно давали 

найвищу з можливих оцінок якості роботи Ленінського районного суду міста Кіровограда. У 

користувачів послуг суду, які мають вищу освіту, оцінки розподілилися майже рівномірно 

між «4 балами» та «5 балами».  

1.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду  

Майже 62% респондентів оцінюють свої враження від суду як «кращі, ніж очікував». 

«Відповідають очікуванням» враження від візиту до суду у 37,5% опитаних і тільки один 

респондент вказав на те, що його враження «гірші, ніж очікував». Цікаво, що 70% 
респондентів, для яких цей процес перший, зазначили, що візит до суду виявився краще, ніж 

вони очікували. Частіше кращі враження, ніж були очікування, отримують відвідувачі суду 

віком до 25 років.  

Під час опитування відвідувачам Ленінського районного суду міста Кіровограда 

пропонувалося оцінити динаміку змін якості його роботи у  цілому. На це запитання дали 
відповідь 56 респондентів. 76,9% (40 осіб) із них вказали на те, що якість роботи суду 

протягом 2009 – 2011 років «значно покращилася». 11,5% (6 осіб) зазначили, що робота суду 

«покращилася несуттєво»; для 9,6% (5 осіб) опитаних якість роботи суду залишилася без змін 

і тільки 1 респондент вказав на те, що якість роботи з 2009 року «значно погіршилася». 

Важливо, що високі оцінки якості роботи суду дали більшість людей з вищою юридичною 
освітою та більш досвідчені клієнти. 

У Ленінському районному суді міста Кіровограда запроваджена автоматизована система 

ведення діловодства. Під час проведення опитування респондентам було запропоновано 

оцінити вплив такої інновації на якіть роботи суду. 37,5% отримувачів послуг Ленінського 

районного суду міста Кіровограда вказали на те, що вони відчули позитивні зміни в 
організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої системи діловодства. 

36,7% - не відчули ніяких змін. Не знали, як відповісти на це запитання 25,8% відвідувачів.  

Разом з тим, майже 100% тих, хто є учасником судового процесу 6 разів і більше, позитивно 

оцінюють впровадження автоматизованої системи ведення діловодства. 
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1.4. Оцінка якості за окремими вимірами 

1.4.1. Доступність суду  

В рамках цього дослідження респондентам ставились запитання, які стосувались 

територіальної та фізичної доступності будівлі та приміщень суду, а також фінансової 
доступності фахової допомоги як елементу доступу до правосуддя. Отримані відповіді 

оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так.  

Оцінка доступності суду визначалась за показниками, представленими на рис.1.1. 

 

Рис.1.1. Оцінка якості роботи суду за виміром «доступність суду» 

Дані, представлені на рис. 1.1, дозволяють говорити про оцінку доступності суду  у 

3,9 бали. Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: 

 легкість знаходження будівлі суду: про це зазначили 97,5% респондентів («цілком 

так» - 83,3%; «скоріше так» - 14,2%); 

 доїхати до приміщення суду громадським транспортом: 74,2% опитаних («цілком 
так» - 42,5%; «скоріше так» - 31,7%); 

 майже 100% опитаних зазначили, що не зазнавали певних перешкод у доступі до 

приміщень суду через обмеження охорони; 

 88,4% респондентів вказали на те, що їм завжди вдавалося додзвонитися до суду та 
отримати потрібну інформацію телефоном («цілком так» - 64,4%; «скоріше так» - 

24,0%); 

 переважна більшість користувачів послуг суду (93,3%) говорять про те, що графік 

роботи канцелярії суду дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді 

(подати позов, ознайомитися із матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.): 
«цілком так» - 60,8%; «скоріше так» - 32,5%; 

 загалом 62,5% відвідувачів суду можуть собі дозволити витрати на послуги адвоката 

(юриста-консультанта) у разі необхідності: «цілком так» - 25,0%; «скоріше так» - 

37,5%. 
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Чи легко Вам було знайти будівлю суду?  

Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду 
громадським транспортом?  

Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо 
паркувальних місць) біля будівлі суду? 

Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до 
приміщень суду через обмеження охорони? 

Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими 
можливостями можуть безперешкодно потрапити 
до приміщення суду і користуватися послугами … 

Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи 
завжди вдавалось додзвонитися та отримати 

потрібну інформацію телефоном? 

Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та 
безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді?  

Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги 
адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності? 
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У ході проведення опитування з’ясувалося, що користувачі послуг суду відчувають 

складність щодо: 

 безперешкодного потрапляння людей з обмеженими можливостями до приміщення 

суду і користування послугами суду (56,7% респондентів);  
 кількості паркувальних місць для автомобілів біля приміщення суду. Майже 100% 

респондентів указали на недостатність місць для паркування. 

1.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді   

Оцінка зручності та комфортності перебування у суді визначалась за показниками, 
представленими середнім балом на рис.1.2. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 

шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 
Рис.1.2. Оцінка якості роботи суду за виміром «зручність та комфортність перебування у суді» 

Дані, представлені на рис. 1.2, дозволяють говорити про достатньо високу  оцінку 
(4,12 бали) зручності та комфортності перебування у Ленінському районному суді міста 

Кіровограда. 

Відповіді респондентів дозволяють зробити висновки, що найбільш задоволені 

відвідувачі суду : 

 чистотою та прибраністю приміщення (100% опитаних – тільки позитивні відповіді); 
 освітленням у приміщенні суду (майже 90% опитаних). 

 Менш задоволені відвідувачі суду такими параметрами зручності та комфортності: 

 «вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)»: тільки 63,3% опитаних не 

відчувають проблем із доступом до побутових приміщень. Це свідчить про певну 

проблемну ситуацію; 
 «достатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 

засідання»: 51,7% опитаних кажуть про те, що таких місць є достатня кількість. 

Отже, можемо зробити висновок про те, що кількість місць для відвідувачів 

необхідно збільшити. 

1.4.3. Повнота та ясність інформації  

Оцінка повноти та ясності інформації визначалась за показниками, представленими на 

рис. 1.3. Відповіді респондентів оцінювалися за птибальною шкалою, де «1» відповідає оцінці 

«цілком ні», а «5» - «цілком так». Як бачимо, середній бал, в який респонденти оцінили 

параметр якості роботи суду «повнота та ясність інформації» є 4,5 бали із 5 можливих. 
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Достатність зручних місць для очікування, 
оформлення документів, підготовки до засідання  

Вільний доступ до побутових приміщень (туалетів) 

Чистота та прибраність приміщень 

Достатність освітлення 
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Рис. 1.3. Оцінка якості роботи суду за виміром «Повнота та ясність інформації» 

На всі детальні питання щодо повноти та ясності інформації у суді абсолютна більшість  

опитаних відповіла «скоріше так» та «цілком так». Отже, Ленінський районний суд міста 
Кіровограда за критерієм «повнота та ясність інформації» від відвідувачів суду отримав 

достатньо високі оцінки. Основними висновками за результатами аналізу є такі: 

 інформаційні стенди (дошки об’яв) з точки зору відвідувачів розташовані достаньо 

зручно. Зі 120 опитаних переважна більшість (майже 91%) на запитання: «Чи зручно 

у суді розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)?» дали відповіді «скоріше 
так» (47,5%) і «цілком так» (43,3%); 

 інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень 

задовольняє майже 96% опитаних: «скоріше так» - 35,8%; «цілком так» - 60,0%. 

Тільки 5 (4,2%) респондентів дали відповідь на це запитання «більш-менш (варіант: і 

так, і ні)»; 
 наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та перебування в ньому дуже 

високо оцінена респондентами: 96,6% опитаних дали відповідь на це запитання 

«скоріше так» (40,8%) та «цілком так» (55,8%); 

 95,8% респондентів повною мірою задовольняє наявна в суді інформація щодо справ, 

що призначені до розгляду: «скоріше так» - 20,8% та «цілком так» - 75,0%. 4 (3,3%) 
респонденти зазначили відповідь «більш-менш (варіант: і так, і ні)» та 1 (0,8%) – 

«цілком ні»;  

 95,8% опитаних кажуть про те, що їх повністю задовольняє наявна в суді інформація 

щодо зразків документів (заяв, клопотань тощо): «скор іше так» - 20,8%, «цілком так» 

- 75,0%; 
 інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 

платежів є цілком прийнятною або скоріш прийнятною для 95,0% респондентів: 

«скоріше так» - 25,8%, «цілком так» - 69,2%. 

Тільки 29 відвідувачів суду із 120 опитаних користувалися сторінкою Ленінського 

районного суду міста Кіровограда в мережі Інтернет. Користувачі інтернет-сторінки – це 
переважно люди, які мають вищу освіту та є представниками інших осіб у суді, або 

відвідувачі суду, які мають вищу освіту і достатньо обізнані з роботою судів та суддів. Серед 

них усі знайшли необхідну для себе інформацію. 
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Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди 
(дошки об’яв)? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: правил допуску в суд та 

перебування в ньому? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: справ, що призначені до 

розгляду? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо)? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: порядку сплати судових зборів та 

мита, реквізити та розміри платежів?  
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Отже, згідно відповідей респондентів можна зробити висновок про те, що у Ленінському 

районному суді міста Кіровограда приділяється особлива увага інформуванню клієнтів щодо 

організації роботи суду та роз’ясненню питань, які найчастіше цікавлять відвідувачів.  

1.4.4. Якість роботи працівників апарату суду  

Сприйняття якості роботи працівників апарату суду визначалася за характеристиками, 

представленими на рис. 1.4. Оцінка проводилася за п’ятибальною шкалою, де 1 бал – «цілком 

ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – «скоріше так»; 5 балів – «цілком 

так». 

 
 

Рис. 1.4. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи працівників апарату суду» 

 

Як бачимо, за відповідями респондентів середній бал якості роботи працівників апарату 

Ленінського районного суду міста Кіровограда складає 4,8 бали, що є доволі високим 
показником.  

За результатами аналізу можна зробити такі висновки: 

 98,4% респондентів говорять про те, що працівники суду працюють старанно та не 

припускаються помилок, які призводили б до перероблення документів та 
порушення строків: «скоріше так» - 31,7%, «цілком так» - 66,7%. Тільки 2 

опитуваних із 120 відповіли на це запитання «цілком ні» та «скоріше ні»; 

 майже 100% опитаних зазначили, що працівники апарату суду при спілкуванні 

виявили такі риси, як доброзичливість, повага, бажання допомогти: «скоріше так» - 

11,7%; «цілком так» - 87,5%. 1 респондент дав відповідь на це питання «більш-менш 
(варіант: і так, і ні); 

 97,5% відвідувачів суду стверджують, що працівники апарату суду при спілкуванні 

виявили такі риси, як однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу: 

«скоріше так» - 16,7%; «цілком так» - 80,8%. Тільки 2 респонденти дали відповідь на 

це запитання «більш-менш (варіант: і так, і ні)» та 1 – «скоріше ні»; 
 майже 100% опитаних заявили, що працівники апарату суду при спілкуванні виявили 

такі риси, як професіоналізм та знання своєї справи: «скоріше так» - 9,2%, «цілком 

так» - 90,0%. 1 респондент відповів на це запитання «більш-менш (варіант: і так, і 

ні)». 

Високі оцінки, які дали респонденти параметру «якість роботи працівників апарату 
суду» свідчать про те, що у Ленінському районному суді міста Кіровограда приділяється 

особлива увага роботі із клієнтами з боку працівників апарату. 
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Чи працівники суду працювали старанно та не 
припускалися помилок, які призводили б до 

перероблення документів та порушення строків?  

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні 
з Вами такі риси: доброзичливість, повага, бажання 

допомогти? 

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні 
з Вами такі риси: однакове ставлення до всіх, 

незалежно від соціального статусу?  

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні 
з Вами такі риси: професіоналізм, знання своєї 

справи? 
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1.4.5. Дотримання термінів судового розгляду  

Оцінка дотримання термінів судового розгляду визначалась за показниками, 

представленими на рис.1.5.  

 
Рис. 1.5. Оцінка якості роботи суду за виміром «дотримання термінів судового розгляду» 

 

Аналіз відповідей респондентів дозволяє стверджувати, що: 

 у більшості випадків засідання по справі розпочинається вчасно, відповідно до 

графіку. Ствердну відповідь на це запитання дали 95,7% респондентів: «скоріше 

так» - 20,3%, «цілком так» - 75,4%. Тільки 3 респондентів відмітили відповідь 
«більш-менш (варіант: і так, і ні)»; 

 78,3% опитаних зазначили, що при призначенні дня та часу засідання було враховано 

їхні побажання: «скоріше так» - 20,3%, «цілком так» - 58,0%; 

 100% респондентів вказали, що вчасно отримали повістки та повідомлення про 

розгляд справи; 
 91,5% клієнтів суду, які дали відповідь на це запитання (48 осіб), вважають 

обгрунтованими затримки / перенесення слухань у розгляді своєї справи: «скоріше 

так» - 52,0%, «цілком так» - 39,5%. 

1.4.6. Якість роботи суддів 

Сприйняття респондентами якості роботи суддів Ленінського районного суду міста 

Кіровограда представлена на рис. 1.6. Оцінка проводилася за п’ятибальною шкалою, де 

1 бал – «цілком ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – «скоріше так»; 5 

балів – «цілком так». На цей блок запитань дали відповіді 69 респондентів. За аналізом 

відповідей бачимо, що середній бал сприйняття якості роботи суддів Ленінського районного 
суду міста Кіровограда складає 4,8 бали.  
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Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося 
останнє засідання по Вашій справі?  

Чи було враховано Ваші побажання при 
призначенні дня та часу засідання?  

Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення 
про розгляд справи? 

Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/ 
перенесення слухань у розгляді Вашої справи?  
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Рис. 1.6. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи суддів» 

За результатами аналізу відповідей респондентів на цей блок запитань можна зробити 

висновки про те, що для суддів Ленінського районного суду міста Кіровограда при виконанні 
своїх професійних обов’язків є характерним наступне: 

 неупередженість та незалежність (суддя не підався зовнішньому тиску, якщо такий 

був): «скоріше так» - 10,1%, «цілком так» - 89,9%; 

 коректність, доброзичливість, ввічливість: «скоріше так» - 17,4%, «цілком так» - 

82,6%; 
 належна підготовка до справи та знання справи: «скоріше так» - 26,1%, «цілком так» 

- 73,9%; 

 надання можливостей сторонам обґрунтувати совю позицію: «скоріше так» - 13,0%, 

«цілком так» - 87,0%; 

 дотримання процедури розгляду: «скоріше так» - 15,9%, «цілком так» - 84,1%. 

На думку експертів проекту, така висока оцінка сприйняття якості роботи суддів 

Ленінського районного суду міста Кіровограда з боку відвідувачів свідчить про те, що судді 

відповідально ставляться до виконання своїх професійних обов’язків . 

1.4.7. Якість судового рішення 

Запитання, за якими вимірювався параметр «якість судового рішення», задавалися 

виключно тим респондентам, які стверджували, що отримали та ознайомилися із рішенням 

суду по їхній справі. Таких респондентів було 23 особи (19%) від загальної кількості. 

Рішення на користь клієнтів було прийнято у 17 опитаних (74%). 20 респондентів не 

збираються оскаржувати рішення по своїй справі. Усі опитані (23 особи) отримали вчасно та 
повний текст рішення по справі. Переважна більшість осіб, які дали відповідь на це 

запитання, вказали на те, що рішення було викладене легкою, доступною та зрозумілою 

мовою (21) та було добре обґрунтованим (23 особи).   
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Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 

голова колегії суддів), наступне: неупередженість та 
незалежність (суддя не піддався зовнішньому тиску , 

якщо такий був)? 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 
голова колегії суддів), наступне: коректність, 

доброзичливість, ввічливість? 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 

голова колегії суддів), наступне: належна підготовка 
до справи та знання справи?  

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 

голова колегії суддів), наступне: надання 
можливостей сторонам обгрунтовувати свою 

позицію? 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 
голова колегії суддів), наступне: дотримання 

процедури розгляду? 
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1.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

 

1.5.1. Аналіз важливості вимірів якості  

Респондентам було запропоновано оцінити рейтинг вимірів якості роботи Ленінського 
районного суду міста Кіровограда, які слід покращувати в першу чергу. У Таблиці 1.1 подано 

відповіді опитаних за ступенем важливості. 

 

Таблиця 1.1 

Розподіл вимірів якості роботи Ленінського районного суду міста Кіровограда 
за ступенем важливості для респондентів 

Вимір якості 
Ступінь 

важливості 

Якість роботи судді 1 

Доступність суду  2 

Якість роботи працівників апарату суду  3 

Повнота та ясність інформації 4 

Дотримання термінів судового розгляду  5 

Зручність та комфортність перебування у суді 6 

 

На основі відповідей респондентів, представлених у  Таблиці 1, можна зробити висновок 

про те, що для клієнтів суду є важливими такі параментри, як «якість роботи судді» та 

«доступність суду». Разом з тим, при оцінці параметр «якість роботи судді» отримав доволі 

високі оцінки респондентів (4,8 бали). На думку експертів проекту, саме цим пояснюється 

відсутність пропозицій опитуваних щодо покращення якості цього виміру . Але, вимір 
«доступність суду» отримав найнижчі оцінки від респондентів під час виміру якості - 3,6 

бали. Отже, суду необхідно звернути особливу увагу на покращення саме цього показника. 

Респондентам було запропоновано відповісти на відкрите запитання анкети: «Які 

конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи цього суду сьогодні?». 

Відповіді учасників дослідження представлені в Таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Пропозиції респондентів щодо покращення якості роботи 
Ленінського районного суду м. Кіровограда 

№ 

з/п 
Вимір якості Відповіді респондентів 

1. Якість роботи судді - 

2. Доступність суду  облаштувати зручну парковку для автомобілів;  

 надати умови для людей з обмеженими 

можливостями вільно потрапляти і пересуватися по 

будівлі суду, облаштувати пандус та кнопку 
виклику працівника суду для інвалідів; 

 зробити для пенсіонерів зручні умови для того, 

щоби потрапити в суд; 

 покращити пропускну  систему для клієнтів; 

 зробити біля суду зупинку для громадського 
транспорту . 

3. Якість роботи 
працівників апарату 

суду 

 збільшити кількість кваліфікованих працівників 
(адвокатів, прокурорів). 
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№ 

з/п 
Вимір якості Відповіді респондентів 

4. Повнота та ясність 

інформації 

 оновити комп’ютерну техніку; 

 надати більше зразків документів; 
 замінити стенди в суді та розмістити на них більш 

повну інформацію. 

5. Дотримання термінів 
судового розгляду 

- 

6. Зручність та 
комфортність 

перебування у суді 

 збільшити кількість зручних місць для написання 
заяв та очікування; 

 поровести ремонт у приміщенні суду, 

відремонтувати: архів, коридор 4 поверху, 

приміщення, де працівники приймають громадян, 

туалети, ліфт; 
 встановити освітлення біля стендів; 

 встановити кондиціонери; 

 поновити у  суді сучасні комп’ютери, оскільки 

багато часу займає очікування, коли комп’ютер 

шукає в базі даних необхідну секретареві 
інформацію; 

 обладнати їдальню або буфет; 

 збільшити зал судових засідань; 

 встановити кавові апарати у  будівлі суду; 

 зробити вільний доступ до безпровідної мережі 
Інтернет (Wi-Fi); 

 забезпечити вільний доступ до побутових 

приміщень (туалетів); 

 було б непогано надати суду окреме приміщення 

без перебування інших установ чи організацій. 

1.6. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі отриманих даних опитування методом КГЗ відвідувачів Ленінського районного 

суду міста Кіровограда можна зробити такі висновки: 

1. Користувачі послуг досить високо оцінюють якість роботи суду. Загалом, враження від 
відвідування суду кращі, ніж очікували або відповідають очікуванням. На думку 

респондентів, значно покращилася якість роботи суду  у період 2009 – 2011 років. 

Разом з тим, запровадження автоматизованої системи діловодства майже не відчутна 

для отримувачів послуг цього суду.  

2. Приміщення суду  та отримання судових послуг є цілком доступними для відвідувачів 
Ленінського районного суду міста Кіровограда: і) будівлю суду легко знайти та доїхати 

до неї громадським транспортом; іі) охорона не завдає певних перешкод для 

потрапляння у приміщення; ііі) графік роботи канцелярії є зручним та клієнтам дають 

відповіді телефоном на запитання, які у них виникають. Але виникають складнощі у 
цьому плані для людей з обмеженими можливостями. Також є нарікання з боку 

відвідувачів щодо недостатності паркувальних місць біля приміщення суду. 

3. Перебування у приміщенні суду загалом є зручним та комфортним. Клієнти абсолютно 

задоволені освітленням та чистотою приміщення. На знаження рівня комфортності 

впливає недостатність зручних місць для очікування, оформлення документів, 
підготовки до засідання та відсутність вільного доступу до побутових приміщень 

(туалетів). 
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4. Згідно відповідей респондентів можна зробити висновок про те, що у Ленінському 

районному суді міста Кіровограда приділяється особлива увага інформуванню клієнтів 

щодо організації роботи суду та роз’ясненню питань, які найчастіше у них виникають. 

Так, зокрема, зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв); досить повно 
представлена інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, а також 

правил допуску в суд та перебування в ньому. Респонденти високо оцінюють наявну 

інформацію щодо справ, які призначені до розгляду та зразків документів. 

5. Відвідувачі суду дуже високо оцінили якість роботи працівників апарату суду , 

зокрема: професіоналізм і знання своєї справи; старанність; доброзичливість, бажання 
допомогти та повагу під час спілкування із клієнтами; однакове ставлення до всіх, 

незалежно від соціального статусу. 

6. Терміни судового розгляду, за словами респондентів, дотримані, судові засідання 

розпочиналися вчасно, згідно графіка Якщо ж і відбуваються затримки або 

перенесення слухань, то вони є обґрунтованими. При призначенні дня та часу 
засідання враховуються побажання клієнтів. Респонденти вчасно отримували повістки.  

7. Сприйняття якості роботи суддей з боку респондентів є доволі високою. За 

результатами аналізу відповідей клієнтів суду, судді Ленінського районного суду міста 

Кіровограда є неупередженими та незалежними; доброзичливими та ввічливими; 

знають свою справу та надають можливість сторонам обґрунтувати свою позицію; 
дотримуються процедури розгляду. 

8. Якість судових рішень також отримала високі оцінки респондентів. 

Рекомендації: 

на думку експертів проекту, для покращення окремих вимірів якості роботи суду потрібно 
виконати наступне: 

1. Залучити профільні організації осіб із обмеженими можливостями для дискусії щодо 

можливостей удосконалення доступності будівлі суду. 

2. Збільшити (по можливості) кількість лав/стільців та столів для підготовки документів 

на кожному поверсі суду. 

3. Варто спрямувати зусилля працівників апарату суду на інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо переваг, які надає клієнтам суду автоматизована система ведення 

діловодства. 

4. Збільшити кількість паркувальних місць для автомобілів біля приміщення суду. 
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Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В КІРОВСЬКОМУ 

РАЙОННОМУ СУДІ МІСТА КІРОВОГРАДА 

 

2.1. Загальна інформація про суд 

Кіровський районний суд міста Кіровограда розташовано по вул. Габдрахманова,7. 

Загальна площа приміщення суду складає 1 231 м
2
. Обладнані 4 зали судових засідань. 

Технічний стан приміщення, в якому розташовано суд, є задовільним. 

Штат суду складається із 22 суддів та 103 працівників суду.  

Наявні технічні засоби дозволяють виконувати посадові обов’язки суддям і працівникам 

апарату суду. Доступ до мережі Інтернет – не обмежений. 

2.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

судового розгляду 

Опитування методом КГЗ у Кіровському районному суді міста Кіровограда проводилося 
у  період з 27 липня по 06 серпня 2012 року. Загалом було опитано 120 респондентів.  

За соціально-демографічними характеристиками респонденти розподіляються таким 

чином: 

За віком: «18-25 років» - 23,3%; «26-39 років» - 44,2%; «40-59 років» - 22,5%; «60 років і 

старші» - 10,0%. 

За статтю: «чоловіки» - 48,2%; «жінки» - 54,2%. 

За рівнем освіти: «середня та неповна середня» - 14,2%; «базова вища» - 22,5%; «повна 

вища» - 63,3%.  

За наявністю вищої юридичної освіти: має вищу юридичну  освіту 21 особа (17,5% 

респондентів). 

За місцем проживання: 74,2% опитаних проживають у  населеному пункті, де 

розташований суд; 25,8% - в іншому населеному пункті. 

За майновим статусом: переважна більшість опитаних (78,3%) оцінюють свій 

майновий статок як «середній». 10,8% респондентів відносять себе до осіб, які мають статок 

«нижче середнього», 4,2% опитаних відвідувачів суду вважають себе бідними та 6,7% - 
заможними.  

За наявністю попереднього судового досвіду: «участь у першому процесі» - 53,3%; 

«учасник 2-5 процесів» - 26,7%; «учасник 6 процесів і більше» - 20,0%. 

За іншими процесуальними характеристиками, які бралися до уваги, усіх респондентів 

можна розподілити: 

За процесуальним статусом: «представляють в суді себе особисто (тобто є позивачем / 

відповідачем / свідком / потерпілим)» - 84,2%; «представляє іншу особу (є адвокатом, юрист-

консультом, представником сторони)» - 15,8%.  

За видом судового процесу: учасниками цивільного процесу є 70,0% опитаних; 

кримінального процесу – 26,7%; господарського процесу - 2,5%; адміністративного процесу  – 
0,8%. 

Залежно від стадії процесу: «розгляд справи ще не розпочато» у  31,7% опитаних; 

«справа знаходиться у процесі розгляду» у 54,2%; «розгляд справи завершено» для 14,2% 

опитаних. 
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За обізнаністю з роботою суду та суддів у цілому: «цілком обізнаними» вважають себе 

23,3% респондентів; «загалом обізнаними» - 38,3%; «майже не обізнаними» - 30,0%; «зовсім 

не обізнаними» - 8,3%. 

2.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

У дослідженні було використано два виміри оцінювання роботи суду респондентами: 

1) загальна; 

2) на рівні окремих вимірів. 

У загальній оцінці фіксувалося суб’єктивне сприйняття якості роботи суду на основі 

відповідей респондентів за п’ятибальною шкалою: від 1-го балу – «дуже погано» до 5-ти балів 

– «відмінно».  

2.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду  

За відповідями респондентів середня оцінка якості роботи Кіровського районного суду 

міста Кіровограда складає 3,7 бали. На «відмінно» роботу суду  оцінили 23,3% респондентів; 

на «4 бали» - 38,3%; на «3 бали» - 25,8%; на «2 бали» - 5,8%; на «1 бал» - 6,7%.  

Прослідковується пряма залежність між балом оцінки та такими характеристиками 

респондентів:  

 вік: найвищими балами оцінюють якість роботи суду відвідувачі віком від 26 до 39 

років. 71,7% респондентів цієї вікової категорії сприймають якість роботи 

Кіровського районного суду міста Кіровограда на «4» та «5» балів. Найнижчими 
балами була оцінена якість роботи суду відвідувачами віком «60 років і старші»; 

 освіта: респонденти із «базовою вищою» та «неповною вищою» освітою оцінюють 

якість роботи суду вище, ніж респонденти із «середньою та неповною середньою» 

освітою; 

 стадія розгляду процесу: опитувані, у яких «справа знаходиться у  процесі розгляду» 
та «розгляд справи завершено (винесено рішення)» оцінюють якість роботи суду 

вищими балами. 

2.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду  

60% респондентів оцінюють свої враження від суду як такі, що «відповідають 
очікуванням». Відповідь враження від візиту до суду «кращі, ніж очікував» у 20,8% опитаних 

і 19,2% респондентів вказав на те, що їхні враження «гірші, ніж очікував». Найбільше оцінок 

«краще, ніж очікував» дали люди, вікових категорій «18 – 25 років» та «26 – 39 років».  

Під час опитування відвідувачам Кіровського районного суду міста Кіровограда 

пропонувалося оцінити динаміку змін якості його роботи у цілому. На це запитання дали 
відповідь 52 респонденти. 63,3% із них зазначили, що робота суду протягом 2009 – 2011 років 

покращилася: 23,0% (12 осіб) вказали на те, що якість роботи суду «значно покращилася»; 

40,3% (21 особа) – «покращилося несуттєво». Для 21,1% (11 осіб) опитаних якість роботи 

суду залишилася без змін і тільки 8 респондентів вказали на те, що якість роботи з 2009 року 

погіршилася. 

У Кіровському  районному суді міста Кіровограда запроваджена автоматизована система 

ведення діловодства. Під час проведення опитування респондентам було запропоновано 

оцінити вплив такої інновації на якіть роботи суду. На запитання: «Чи відчули Ви певні зміни 

в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої системи діловодства?» 

дали відповідь 90 клієнтів суду. 62,2% із них «не відчули ніяких змін»; 36,6% (33 людини) 
відчули позитивні зміни із запровадженням автоматизованої системи діловодства та 1 

опитуваний зазначив, що «відчув негативні зміни». За даними дослідження, позитивно 

оцінили запровадження автоматизованої системи діловодства більшість із відвідувачів суду , 

які мають юридичну освіту та клієнти суду, які є учасниками судового процесу «2 - 5 разів» та 

«6 разів і більше».  
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2.4. Оцінка якості за окремими вимірами 

 

2.4.1. Доступність суду  

У рамках цього дослідження респондентам ставились запитання, які стосувались 
територіальної та фізичної доступності будівлі та приміщень суду, а також фінансової 

доступності фахової допомоги як елементу доступу до правосуддя. Отримані відповіді 

оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так.  

Оцінка доступності суду визначалась за показниками, представленими середнім балом на 

рис.2.1 

 

Рис. 2.1. Оцінка якості роботи суду за виміром «доступність суду» 

Як бачимо, середній бал показника «доступність суду» на думку респондентів дорівнює 

3,8 бали. 

Загалом, відвідувачі Кіровського районного суду м. Кіровограда позитивно оцінили 
доступність суду за такими характеристиками: 

 легкість знаходження будівлі суду: про це зазначили 90,0% респондентів («цілком 

так» - 66,7%; «скоріше так» - 23,3%); 

 доїхати до приміщення суду громадським транспортом: 83,5% опитаних («цілком 
так» - 53,8%; «скоріше так» - 29,7%); 

 83,3% опитаних зазначили, що не зазнавали певних перешкод у доступі до 

приміщень суду через обмеження охорони; 

 загалом 76,5% відвідувачів суду можуть собі дозволити витрати на послуги адвоката 

(юриста-консультанта) у разі необхідності: «цілком так» - 69,1%; «скоріше так» - 
7,4%. 

У ході проведення опитування з’ясувалося, що користувачі послуг суду відчувають 

складність щодо: 
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Чи легко Вам було знайти будівлю суду?  

Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду 
громадським транспортом?  

Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо 
паркувальних місць) біля будівлі суду? 

Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до 
приміщень суду через обмеження охорони?  

Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими 
можливостями можуть безперешкодно потрапити 
до приміщення суду і користуватися послугами … 

Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи 
завжди вдавалось додзвонитися та отримати 

потрібну інформацію телефоном? 

Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та 
безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді?  

Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги 
адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності?  
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 безперешкодного потрапляння людей з обмеженими можливостями до приміщення 

суду і користування послугами суду ; 31,4% респондентів вважають, що люди з 

обмеженими можливостями не зможуть потрепити до суду і користуватися 

послугами, натомість 37,8% зазначають, що можливість така все ж таки є;  
 тільки 66,0% респондентів вказали на те, що їм завжди вдавалося додзвонитися до 

суду та отримати потрібну інформацію телефоном («цілком так» - 42,7%; «скоріше 

так» - 23,3%); 

 трохи більше половини опитаних (59,1%) сказали, що графік роботи канцелярії суду 

дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді (подати позов, 
ознайомитися із матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.): «цілком так» - 

40,8%; «скоріше так» - 18,3%. 

2.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді  

Оцінка зручності та комфортності перебування у суді визначалась за показниками, 
представленими середнім балом на рис. 2.2. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 

шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 
Рис. 2.2. Оцінка якості роботи суду за виміром «зручність та комфортність перебування у суді» 

Дані, представлені на рис. 2.2, дозволяють говорити про задовільну  оцінку (3,5 бали) 
зручності та комфортності перебування у суді. 

Відповіді респондентів дозволять робити висновки, що найбільш задоволені відвідувачі 

суду : 

 чистотою та прибраністю приміщення (82,5% опитаних); 

 освітленням у приміщенні суду (85,9% опитаних). 
 Менш задоволені відвідувачі суду такими параметрами зручності та комфортності: 

 «вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)»: 44% опитаних кажуть про те, 

що немає вільного доступу до побутових приміщень (туалетів): «цілком ні» - 37%, 

«скоріше ні» - 7%; 

 «достатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 
засідання»: тільки 20,8% опитаних кажуть про те, що таких місць є достатня 

кількість. Отже, можемо зробити висновок про те, що кількість місць для 

відвідувачів необхідно збільшити. 

2.4.3. Повнота та ясність інформації  

Оцінка повноти та ясності інформації визначалась за показниками, представленими на 

рис. 2.3. Відповіді респондентів оцінювалися за птибальною шкалою, де «1» відповідає оцінці 

«цілком ні», а «5» - «цілком так». Як бачимо, середній бал, в який респонденти оцінили 

параметр якості роботи суду «повнота та ясність інформації» є 4,1 бал із 5 можливих. 
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Достатність зручних місць для очікування, 
оформлення документів, підготовки до засідання 

Вільний доступ до побутових приміщень (туалетів) 

Чистота та прибраність приміщень 

Достатність освітлення 
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Рис. 2.3. Оцінка якості роботи суду за виміром «повнота та ясність інформації» 

На всі детальні питання щодо повноти та ясності інформації у суді абсолютна більшість  

опитаних відповіла «скоріше так» та «цілком так». Отже, Кіровський районний суд міста 
Кіровограда за критерієм «повнота та ясність інформації» від відвідувачів суду отримав 

достатньо високі оцінки. Основними висновками за результатами аналізу є такі: 

 інформаційні стенди (дошки об’яв) з точки зору відвідувачів розташовані достаньо 

зручно. Зі 120 опитаних переважна більшість (85,0%) на запитання: «Чи зручно у 

суді розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)?» дали відповіді «скоріше так» 
(30,0%) і «цілком так» (55,0%); 

 інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень 

задовольняє 73,3% опитаних: «скоріше так» - 27,5%; «цілком так» - 45,8%;  

 наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та перебування в ньому 

прийнятна для 75,0% опитаних: «скоріше так» (30,8%) та «цілком так» (44,2%); 
 85,9% респондентів повною мірою задовольняє наявна в суді інформація щодо справ, 

що призначені до розгляду: «скоріше так» - 36,7% та «цілком так» - 49,2%;  

 89,2% опитаних кажуть про те, що їх повністю задовольняє наявна в суді інформація 

щодо зразків документів (заяв, клопотань тощо): «скоріше так» - 37,5%, «цілком так» 

- 51,7%; 
 інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 

платежів є цілком прийнятною або скоріш прийнятною для 85,0% респондентів: 

«скоріше так» - 33,3%, «цілком так» - 51,7%. 

42 відвідувачі суду із 120 опитаних користувалися сторінкою Кіровського районного 

суду міста Кіровограда в мережі Інтернет. Серед них тільки 22 людини (52,4%) знайшли 
необхідну для себе інформацію. 

2.4.4. Якість роботи працівників апарату суду  

Сприйняття якості роботи працівників апарату суду визначалася за характеристиками, 

представленими на рис. 2.4. Оцінка проводилася за п’ятибальною шкалою, де 1 бал – «цілком 
ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – «скоріше так»; 5 балів – «цілком 

так». 
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Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди 
(дошки об’яв)? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: правил допуску в суд та 

перебування в ньому? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: справ, що призначені до 

розгляду? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо)? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: порядку сплати судових зборів та 

мита, реквізити та розміри платежів? 



 

 
22 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В КІРОВСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ МІСТА КІРОВОГРАДА 

 

Рис. 2.4. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи працівників апарату суду»  

Як бачимо, за відповідями респондентів середній бал якості роботи працівників апарату 

Кіровського районного суду міста Кіровограда складає 3,8 бали.  

За результатами аналізу можна зробити такі висновки: 

 менше половини опитаних (48,3%) говорять про те, що працівники суду працюють 
старанно та не припускаються помилок, які призводили б до перероблення 

документів та порушення строків: «скоріше так» - 25,8%, «цілком так» - 22,5%. 

Натомість 25% респондентів стверджують протилежне: «цілком ні» - 8,3%, «скоріше 

ні» - 16,7%; 

 68,3% опитаних зазначили, що працівники апарату суду при спілкуванні виявили такі 
риси, як доброзичливість, повага, бажання допомогти: «скоріше так» - 45,8%; 

«цілком так» - 22,5%; 

 75% відвідувачів суду стверджують, що працівники апарату суду при спілкуванні 

виявили такі риси, як однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу: 

«скоріше так» - 41,7%; «цілком так» - 33,3%; 
 82,5% опитаних заявили, що працівники апарату суду при спілкуванні виявили такі 

риси, як професіоналізм та знання своєї справи: «скоріше так» - 52,5%, «цілком так» 

- 30,0%. 

2.4.5. Дотримання термінів судового розгляду 

 

Рис. 2.5. Оцінка якості роботи суду за виміром «дотримання термінів судового розгляду» 
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припускалися помилок, які призводили б до 

перероблення документів та порушення строків?  

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні 
з Вами такі риси: доброзичливість, повага, бажання 

допомогти? 

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні 
з Вами такі риси: однакове ставлення до всіх, 

незалежно від соціального статусу? 

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні 
з Вами такі риси: професіоналізм, знання своєї 

справи? 
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Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося 
останнє засідання по Вашій справі?  

Чи було враховано Ваші побажання при призначенні 
дня та часу засідання?  

Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення 
про розгляд справи? 

Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/ 
перенесення слухань у розгляді Вашої справи?  
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Аналіз відповідей респондентів щодо виміру параметру «дотримання термінів судового 

розгляду» дозволяє стверджувати, що: 

 у більшості випадків засідання по справі розпочинається вчасно, відповідно до 

графіку. Ствердну відповідь на це запитання дали 63,4% респондентів: «скоріше так» 
- 12,2%, «цілком так» - 51,2%. Разом з тим, досить великий відсоток респондентів 

(30,5%) вказали на невчасність засідань по їхній справі: «цілком ні» - 24,4%, «скоріш 

ні» - 6,1%; 

 69,5% опитаних зазначили, що при призначенні дня та часу засідання було враховано 

їхні побажання: «скоріше так» - 11,0%, «цілком так» - 58,5%; 
 93,9% респондентів вказали, що вчасно отримали повістки та повідомлення про 

розгляд справи; 

 вважають не обгрунтованими затримки / перенесення слухань у розгляді своєї справи 

майже половина (49,1%) клієнтів суду, які дали відповідь на це запитання (82 особи): 

«скоріше ні» - 20,6%, «цілком ні» - 28,5%. 

2.4.6. Якість роботи суддів 

Сприйняття респондентами якості роботи суддів Кіровського районного суду міста 

Кіровограда представлена на рис. 2.6. Оцінка проводилася за п’ятибальною шкалою, де 1 

бал – «цілком ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – «скоріше так»; 5 
балів – «цілком так». На цей блок запитань дали відповіді 82 респонденти. За аналізом 

відповідей бачимо, що середній бал сприйняття якості роботи суддів Кіровського районного 

суду міста Кіровограда складає 4,1 бали.  

 

 

Рис. 2.6. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи суддів» 
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Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 

голова колегії суддів), наступне: неупередженість та 
незалежність (суддя не піддався зовнішньому тиску , 

якщо такий був)? 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 
голова колегії суддів), наступне: коректність, 

доброзичливість, ввічливість? 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 

голова колегії суддів), наступне: належна підготовка 
до справи та знання справи? 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 

голова колегії суддів), наступне: надання 
можливостей сторонам обгрунтовувати свою 

позицію? 

Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, 
що розглядав Вашу справу (одноособово чи як 
голова колегії суддів), наступне: дотримання 

процедури розгляду? 
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За результатами аналізу відповідей респондентів на цей блок запитань можна зробити 

висновки про те, що для суддів Кіровського районного суду міста Кіровограда при виконанні 

своїх професійних обов’язків є характерним наступне: 

 неупередженість та незалежність (суддя не підався зовнішньому тиску, якщо такий 
був): «скоріше так» - 41,5%, «цілком так» - 42,7%; 

 коректність, доброзичливість, ввічливість: «скоріше так» - 30,0%, «цілком так» - 

27,5%; 

 належна підготовка до справи та знання справи: «скоріше так» - 39,0%, «цілком так» 

- 47,6%; 
 надання можливостей сторонам обґрунтувати совю позицію: «скоріше так» - 30,5%, 

«цілком так» - 41,5%; 

 дотримання процедури розгляду: «скоріше так» - 36,6%, «цілком так» - 43,9%. 

2.4.7. Якість судового рішення 

Вимір «якість судового рішення» оцінювався за відповідями респондентів, які 

стверджували, що отримали та ознайомилися із рішенням суду по їхній справі. Таких 

респондентів було 17 осіб (14,2%) від загальної кількості. 

Рішення на користь клієнтів було прийнято у 12 опитаних (75%). 8 респондентів не 

збираються оскаржувати рішення по своїй справі. Тільки 8 респондентів (50%) отримали 
повний текст рішення по справі 6 із них вказали, що отримали текст рішення вчасно. 8 осіб, 

вказали на те, що рішення було викладене легкою, доступною та зрозумілою мовою та було 

добре обґрунтованим (6 осіб). 

 

2.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

 

2.5.1. Аналіз важливості вимірів якості  

Респондентам було запропоновано оцінити рейтинг вимірів якості роботи Кіровського 

районного суду міста Кіровограда, які слід покращувати в першу чергу. У Таблиці 2.1 подано 

відповіді опитаних за ступенем важливості. 

Таблиця 2.1 

Розподіл вимірів якості роботи Кіровського районного суду міста Кіровограда 

за ступенем важливості для респондентів 

Вимір якості 
Ступінь 

важливості 

Якість роботи судді 1 

Якість роботи працівників апарату суду  2 

Дотримання термінів судового розгляду  3 

Повнота та ясність інформації 4 

Зручність та комфортність перебування у суді 5 

Доступність суду  6 

 

Як бачимо, відвідувачі суду в першу чергу звертають увагу на якість роботи судді та 

працівників апарату суду.  

Респондентам було запропоновано відповісти на відкрите запитання анкети: «Які 
конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи цього суду сьогодні?». 

Відповіді учасників дослідження представлені в Таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Пропозиції респондентів щодо покращення якості роботи 

Кіровського районного суду м. Кіровограда 

№ 

з/п 
Вимір якості Відповіді респондентів 

1. Якість роботи судді  провести переатестацію суддів; 

 перевірити кваліфікацію судді. 

2. Якість роботи 

працівників апарату 

суду  

 зменшити прояви бюрократизму і корупції; 

 взяти на роботу молодих та енергійних 

працівників; 

 провести переатестацію працівників апарату  суду ; 

 найняти більше працівників для покращення 
роботи апарату суду ; 

 покращити ставлення працівників апарату суду  до 

відвідувачів. 

3. Дотримання термінів 

судового розгляду 

 вчасно проводити судові засідання; 

 терміни розгляду справи повинні бути встановлені 

відповідно до законодавства; 

 скоротити строки розгляду справ. 

4. Повнота та ясність 

інформації 

 збільшити кількість інформаційних стендів на 

кожному поверсі; 

 запровадити електронний документообіг; 
 вдосконалити систему діловодства; 

 збільшити кількість столів для підготовки 

документів. 

5. Зручність та 

комфортність 

перебування у суді 

 обладнати (визначити) місця для куріння; 

 потрібні спеціальні місця для очікування, де 

можна було б випити води; 

 встановити кондиціонери та обігрівачі; 
 більше місць для очікування біля залу суду ; 

 зробити відкритими вбиральні; 

 зробити ремонт залів засідань. 

6. Доступність суду  обладнати паркувальні місця для автомобілів біля 

приміщення суду;  

 виділити місця для інвалідних візків та обладнати 

пандус; 

 спростити правила проходу до суду. 
  

 

2.6. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі отриманих даних опитування методом КГЗ відвідувачів Кіровського районного 

суду міста Кіровограда можна зробити такі висновки: 

1. Користувачі послуг суду в цілому добре оцінюють якість його роботи. Враження від 

візиту до суду у переважної більшості опитаних такі, що відповідають очікуванням. 

Респонденти відмічють деяке покращення роботи суду протягом 2009 – 2011 років. 

Разом з тим, запровадження автоматизованої системи діловодства відчутно не 

вплинула на зміну в організації роботи Кіровського районного суду міста Кіровограда. 

2. Приміщення суду та отримання судових послуг є цілком доступними для відвідувачів 

Кіровського районного суду міста Кіровограда: і) будівлю суду легко знайти та доїхати 

до неї громадським транспортом; іі) охорона не завдає певних перешкод для 
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потрапляння у приміщення. Але виникають складнощі безперешкодного потрапляння 

людей з обмеженими можливостями до приміщення суду і користування послугами 

суду . Також респонденти зазначають, що графік роботи канцелярії є не зовсім зручним. 

Клієнти відчувають складність у тому, щоби додзвонитися до суду та отримати 
потрібну інформацію.  

3. Перебування у приміщенні суду загалом є зручним та комфортним. Клієнти суду  

задоволені освітленням та чистотою приміщення. На рівень комфортності впливає 

недостатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 

засідання та відсутність вільного доступу до побутових приміщень (туалетів). 

4. Як показує дослідження, респонденти задоволені повнотою та ясністю інформації, яка 

їм надається у приміщенні суду. Так, зокрема, зручно розташовані інформаційні стенди 

(дошки об’яв). Досить повно представлена інформація щодо справ, які призначені до 

розгляду та зразків документів (заяв, клопотань тощо); а також інформація щодо 

порядку сплати судових зборів та мита. Разом з тим, потребує деякого розширення 
інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, а також правил 

допуску в суд та перебування в ньому .  

5. Респонденти зазначили, що вчасно отримували повістки та повідомлення про розгляд 

справи. Але потребує покращення ситуація із дотриманням графіку судових засідань , 

врахування побажать клієнтів щодо призначення дня та часу засідань. Також опитані 
вважають не обґрунтованими затримки / перенесення слухань у розгляді своєї справи. 

6. Сприйняття якості роботи суддей з боку респондентів є добрим. За результатами 

аналізу відповідей клієнтів суду, судді Кіровського районного суду міста Кіровограда є 

неупередженими та незалежними; знають свою справу та надають можливість 

сторонам обґрунтувати свою позицію; дотримуються процедури розгляду. На думку 
опитаних потребує покращення коректність, доброзичливість та ввічливість суддів.  

Рекомендації: 

на думку експертів проекту, для покращення окремих вимірів якості роботи суду потрібно 

виконати наступне: 

1. Працівникам апарату суду  більш дружньо ставитися до клієнтів. 

2. Обладнати вхід до будівлі суду кнопкою виклику охорони з метою допомоги людям з 

обмеженими можливостями потрапити на територію суду та користатися послугами 

суду. 

3. Збільшити (по можливості) кількість лав/стільців та столів для підготовки документів 
на кожному поверсі суду. 

4. Забезпечити для відвідувачів суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів).  

5. На кожному поверсі суду повісити таблички із схемою розташування кабінетів, залів 

судових засідань, а також правил допуску в суд та перебування в ньому . 

6. Варто спрямувати зусилля працівників апарату суду на інформаційно-роз’яснювальну 
роботу щодо переваг, які надає клієнтам суду автоматизована система ведення 

діловодства. 
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КІРОВОГРАДСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 

3.1. Загальна інформація про суд 

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області розташовано у двох 

двоповерхових приміщеннях по вул. Кільцевій 34-а м. Кіровограда із загальною площею 490,1 

м
2
. У суді обладнано 3 зали судових засідань.  

У Кіровоградському  районному суді Кіровоградської області працює 6 суддів та 25 
працівників апарату суду.  

Загальна кількість справ за перше півріччі 2012 року становить 2344. Середньомісячне 

навантаження на одного суддю складає 65 справ на місяць. 

Технічне забезпечення Кіровоградського районного суду  Кіровоградської області 

задовільне.  

3.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

судового розгляду 

Опитування відвідувачів у Кіровоградському районному суді Кіровоградської 

областіпроходило з 10 по 25 липня 2012 року. Загалом було опитано 119 респондентів.  

За соціально-демографічними характеристиками респонденти розподіляються таким 

чином: 

За віком: «18-25 років» - 14,3%; «26-39 років» - 29,4%; «40-59 років» - 34,5%; «60 років і 
старші» - 21,8%. 

За статтю: «чоловіки» - 50%; «жінки» - 50%. 

За рівнем освіти: «середня та неповна середня» - 58,8%; «базова вища» - 5,9%; «повна 

вища» - 35,3%.  

За наявністю вищої юридичної освіти: мають вищу юридичну освіту 15 осіб (12,6%) 
респондентів. 

За місцем проживання: 50% опитаних проживають у населеному пункті, де 

розташований суд; 50% - в іншому населеному пункті. 

За майновим статусом: більшість опитаних (67,2%) оцінюють свій майновий статок як 

«середній». 20,2% респондентів відносять себе до осіб, які мають статок «нижче середнього». 
5,9% опитаних відвідувачів суду вважають себе бідними. 6,7% опитаних віднесли себе до 

категорій «заможні». 

За наявністю попереднього судового досвіду: «участь у першому процесі» - 48,7%; 

«учасник 2-5 процесів» - 37,0%; «учасник 6 процесів і більше» - 14,3%. 

За іншими процесуальними характеристиками, які бралися до уваги, усіх респондентів 
можна розподілити: 

За процесуальним статусом: «представляють в суді себе особисто (тобто є позивачем / 

відповідачем / свідком / потерпілим)» - 88,2%; «представляє іншу особу (є адвокатом, юрист-

консультом, представником сторони)» - 11,8%.  
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За видом судового процесу: учасниками цивільного процесу є 51,3% опитаних; 

кримінального процесу – 31,9%; адміністративного процесу – 6,7%; справ про адміністративні 

правопорушення - 5,0%; господарського процесу – 5,0%. 

Залежно від стадії процесу: «розгляд справи ще не розпочато» у 29,4% опитаних; 
«справа знаходиться у процесі розгляду» у 44,5%; «розгляд справи завершено» для 26,1% 

опитаних. 

За обізнаністю з роботою суду та суддів у цілому: «цілком обізнаними» вважають себе 

14,3% респондентів; «загалом обізнаними» - 45,4%; «майже не обізнаними» - 34,5%; «зовсім 

не обізнаними» - 5,9%. 

3.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

У дослідженні було використано два виміри оцінювання роботи суду респондентами: 

1) загальна; 

2) на рівні окремих вимірів. 

У загальній оцінці фіксувалося суб’єктивне сприйняття якості роботи суду на основі 

відповідей респондентів за п’ятибальною шкалою: від 1-го балу – «дуже погано» до 5-ти балів 
– «відмінно». 

3.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду  

За відповідями респондентів середня оцінка якості роботи Кіровоградського  районного 

суду Кіровоградсьої області складає 3,8 бали. На «відмінно» роботу суду оцінили 16,8% 
респондентів; на «4» - 52,9%; на «3» - 27,7%; на «2» - 1,7%; на «1» - 0,8%.  

Варто зазначити, що вищі бали в оцінці якості роботи суду дають респонденти, 

досвідчені в судових процесах і ті, хто мають юридичну освіту. 

3.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду  

78,4% респондентів оцінюють свої враження від суду як такі, що «відповідають 

очікуванням». Враження «кращі, ніж очікував» у 12,9%. У 8,6% опитаних враження від візиту 

до суду у порівнянні із очікуваннями «гірші, ніж очікував».  

Під час опитування відвідувачам Кіровоградського районного суду Кіровоградсьої 

області пропонувалося оцінити динаміку змін якості його роботи у цілому. На це запитання 
дали відповідь 68 респондентів. Більша частка респондентів (39,7%) зазначають, що якість 

роботи суду протягом 2009 – 2011 років «залишилась без змін». Покращення в роботі суду 

відмічають 23,5% опитаних: «покращилась значно» - 10,3%, «покращилась несуттєво» - 

13,2%. Важко відповісти на це запитання 33,8% відвідувачів суду. 

У Кіровоградському  районному суді Кіровоградської області запроваджена 
автоматизована система ведення діловодства. Під час проведення опитування респондентам 

було запропоновано оцінити вплив такої інновації на якіть роботи суду. На запитання: «Чи 

відчули Ви позитивні зміни в організації роботи цього суду після запровадження 

автоматизованої системи діловодства?» не відповів жоден респондент. 

3.4. Оцінка якості за окремими вимірами 

 

3.4.1. Доступність суду 

В рамках цього дослідження респондентам ставились запитання, які стосувались 

територіальної та фізичної доступності будівлі та приміщень суду, а також фінансової 
доступності фахової допомоги як елементу доступу до правосуддя. Отримані відповіді 

оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так.  
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Оцінка доступності суду  визначалась за показниками, представленими середнім балом на 

рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Оцінка якості роботи суду за виміром «доступність суду» 

Дані, представлені на рис. 3.1, дозволяють говорити про оцінку доступності суду у 

3,8 бали. 

Загалом, відвідувачі Кіровоградського районного суду Кіровоградської області 

позитивно оцінили доступність суду за такими характеристиками:  

 легкість знаходження будівлі суду: про це зазначили 57,1% респондентів («цілком 
так» - 27,7%; «скоріше так» - 29,4%); 

 95,0% опитаних зазначили, що не зазнавали певних перешкод у доступі до 

приміщень суду через обмеження охорони; 

 50,9% респондентів вказали на те, що їм завжди вдавалося додзвонитися до суду та 

отримати потрібну інформацію телефоном («цілком так» - 28,3%; «скоріше так» - 
22,6%); 

 більшість користувачів послуг суду (67,2%) говорять про те, що графік роботи 

канцелярії суду дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді (подати 

позов, ознайомитися із матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.): 

«цілком так» - 31,1%; «скоріше так» - 36,1%; 
 загалом 63,6% відвідувачів суду можуть собі дозволити витрати на послуги адвоката 

(юриста-консультанта) у разі необхідності: «цілком так» - 39,8%; «скоріше так» - 

23,8%. 

У ході проведення опитування з’ясувалося, що користувачі послуг суду відчувають 

складність щодо: 

 доїхати до приміщення суду громадським транспортом: 45,7% опитаних («цілком 

так» - 16,9%; «скоріше так» - 28,8%); 

 безперешкодного потрапляння людей з обмеженими можливостями до приміщення 

суду і користуватися послугами суду. Відповіді респондентів на це питання 
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Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду 
громадським транспортом?  

Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо 
паркувальних місць) біля будівлі суду? 

Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до 
приміщень суду через обмеження охорони?  

Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими 
можливостями можуть безперешкодно потрапити 
до приміщення суду і користуватися послугами … 

Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи 
завжди вдавалось додзвонитися та отримати 

потрібну інформацію телефоном? 

Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та 
безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді?  

Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги 
адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності? 
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розподілилися наступним чином: «цілком так» - 19,3%; «скоріше так» - 23,5%; 

«більш-менш (варіант: і так, і ні)» - 34,5%; «скоріше ні» - 12,6%; «цілком ні» - 10,1%. 

3.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді  

Параметр зручності та комфортності перебування у Кіровоградському  районному суді 

Кіровоградської області оцінювали за показниками, представленими на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Оцінка рівня якості роботи суду за виміром «зручність та комфортність перебування у суді» 

 

Як бачимо, середній бал рівня зручності та комфортності перебування у суді, на думку 

респондентів, дорівнює 3,5 балів.  

Відповіді респондентів дозволять робити висновки, що найбільш задоволені відвідувачі 

суду: 

 чистотою та прибраністю приміщення (63,9% опитаних: «цілком так» - 16,8%, 
«скоріше так» - 47,1%); 

 освітленням у приміщенні суду (майже 65% опитаних: «цілком так» - 21,8%, 

«скоріше так» - 42,9% ). 

 Менш задоволені відвідувачі суду такими параметрами зручності та комфортності: 

 «вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)»: 29,4% опитаних кажуть про 
неможливість вільного доступу до побутових приміщень (туалетів). Це свідчить про 

наявність проблемної ситуації; 

 «достатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 

засідання»: тільки 48,7% опитаних кажуть про те, що таких місць є достатня 

кількість. Отже, можемо зробити висновок про те, що кількість місць для 
відвідувачів необхідно збільшити. 

3.4.3. Повнота та ясність інформації  

Оцінка повноти та ясності інформації визначалась за показниками, представленими на 

рис. 3.3. Відповіді респондентів оцінювалися за птибальною шкалою, де «1» відповідає оцінці 
«цілком ні», а «5» - «цілком так». Як бачимо, середній бал за даним виміром є 3,8 бали. 
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Достатність зручних місць для очікування, 
оформлення документів, підготовки до засідання 

Вільний доступ до побутових приміщень (туалетів) 

Чистота та прибраність приміщень 

Достатність освітлення 
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Рис. 3.3. Оцінка якості роботи суду за виміром «Повнота та ясність інформації» 

Основними висновками за результатами аналізу  відповідей респондентів є такі: 

 інформаційні стенди (дошки об’яв) з точки зору відвідувачів розташовані достаньо 
зручно. Зі 119 опитаних більшість (71,4%) на запитання: «Чи зручно у суді 

розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)?» дали відповіді «скоріше 

так» - 46,2% і «цілком так» - 25,2%; 

 інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень 

задовольняє майже половину опитаних (56,3%): «скоріше так» - 39,5%; «цілком так» 
- 16,8%. Велика частка респондентів (39,5%) дали відповідь на це запитання «більш-

менш (варіант: і так, і ні)»;  

 72,3% опитаних зазначили, що їх повною мірою задовольняє наявна в суді 

інформація щодо правил допуску в суд та перебування в ньому дуже високо оцінена 

респондентам: 51,3% опитаних дали відповідь на це запитання «скоріше так» та 
21,0% - «цілком так»; 

 70,6% респондентів повною мірою задовольняє наявна в суді інформація щодо справ, 

що призначені до розгляду: «скоріше так» - 56,3% та «цілком так» - 14,3%. 31 

(26,1%) респондент зазначив відповідь «більш-менш (варіант: і так, і ні)»; 1 (0,8%) – 

«скоріш ні» та 3 (2,5%) – «цілком ні»;  
 майже 80% опитаних кажуть про те, що їх повністю задовольняє наявна в суді 

інформація щодо зразків документів (заяв, клопотань тощо): «скоріше так» - 57,1%, 

«цілком так» - 21,8%; 

 інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 

платежів є цілком прийнятною або скоріш прийнятною для 58,8% респондентів: 
«скоріше так» - 49,6%, «цілком так» - 9,2%. 

Тільки 19 відвідувачів суду із 119 опитаних користувалися сторінкою Кіровоградського 

районного суду Кіровоградської області в мережі Інтернет. 14 із них знайшли для себе 

потрібну інформацію. 

Отже, згідно відповідей респондентів можна зробити висновок про те, що у 
Кіровоградському  районному суді Кіровоградської області проводиться інформування 

клієнтів щодо організації роботи суду та роз’ясненню питань, які найчастіше цікавлять 

відвідувачів. 
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інформація щодо: розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: правил допуску в суд та 

перебування в ньому? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: справ, що призначені до 

розгляду? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо)? 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо: порядку сплати судових зборів та 

мита, реквізити та розміри платежів? 
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3.4.4. Якість роботи працівників апарату суду  

Сприйняття якості роботи працівників апарату суду визначалася за характеристиками, 

представленими на рис. 3.4. Оцінка проводилася за п’ятибальною шкалою, де 1 бал – «цілком 
ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – «скоріше так»; 5 балів – «цілком 

так». 

 

Рис. 3.4. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи працівників апарату суду»  

 

Як бачимо, за відповідями респондентів середній бал якості роботи працівників апарату 

Кіровоградського районного суду Кіровоградської області складає 3,7 бали.  

За результатами аналізу можна зробити такі висновки: 

 більша частина респондентів (58,8%) говорять про те, що працівники суду працюють 

старанно та не припускаються помилок, які призводили б до перероблення 

документів та порушення строків: «скоріше так» - 44,5%, «цілком так» - 14,3%. 

29,4% опитаних вказали варіант відповіді «більш-менш (варіант: і так, і ні)»; 
 66,5% опитаних зазначили, що працівники апарату суду при спілкуванні виявили такі 

риси, як доброзичливість, повага, бажання допомогти: «скоріше так» - 60,5%; 

«цілком так» - 16,0%. 20,2% респондентів дали відповідь на це питання «більш-менш 

(варіант: і так, і ні); 

 59,6% відвідувачів суду стверджують, що працівники апарату суду при спілкуванні 
виявили такі риси, як однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу: 

«скоріше так» - 46,2%; «цілком так» - 13,4%. 29,4% респондентів дали відповідь на 

це запитання «більш-менш (варіант: і так, і ні)»; 

 73,1% опитаних заявили, що працівники апарату суду при спілкуванні виявили такі 

риси, як професіоналізм та знання своєї справи: «скоріше так» - 57,1%, «цілком так» 
- 16,0%. 22,7% респондентів відповіли на це запитання «більш-менш (варіант: і так, і 

ні)». 

3.4.5. Дотримання термінів судового розгляду  

Дотримання термінів судового розгляду у Кіровоградському  районному суді 
Кіровоградської області досліджувалося за параметрами, представленими на рис. 3.5.  
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Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні 
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справи? 
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Рис. 3.5. Оцінка якості роботи суду за виміром «дотримання термінів судового розгляду»  

 

Аналіз відповідей опитуваних дозволяє стверджувати, що: 

 у більшості випадків засідання по справі розпочинається вчасно, відповідно до 

графіку. Ствердну відповідь на це запитання дали 86,9% респондентів: «скоріше 
так» - 35,7%, «цілком так» - 51,2%; 

 75,0% опитаних зазначили, що при призначенні дня та часу засідання було враховано 

їхні побажання: «скоріше так» - 36,9%, «цілком так» - 38,1%; 

 86,9% респондентів вказали, що вчасно отримали повістки та повідомлення про 

розгляд справи: «скоріше так» - 32,1%, «цілком так» - 54,8% ; 
 на запитання: «Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки / перенесення слухань у 

розгляді Вашої справи?» відповіли тільки 79 респондентів. Тільки 41,8% клієнтів 

суду дали ствердну відповідь: «скоріше так» - 25,3%, «цілком так» - 16,5%. 

3.4.6. Якість роботи суддів 

Сприйняття респондентами якості роботи суддів Кіровоградського районного суду 

Кіровоградської області представлена на рис. 3.6. Оцінка проводилася за п’ятибальною 

шкалою, де 1 бал – «цілком ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – 

«скоріше так»; 5 балів – «цілком так». На цей блок запитань дали відповіді 84 респондентів. 

За аналізом відповідей бачимо, що середній бал сприйняття якості роботи суддів 
Кіровоградського районного суду Кіровоградської області складає 3,8 бали.  
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Рис. 3.6. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи суддів» 

 

За результатами аналізу відповідей респондентів на цей блок запитань можна зробити 
висновки про те, що для суддів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області при 

виконанні своїх професійних обов’язків є характерним наступне: 

 неупередженість та незалежність (суддя не підався зовнішньому тиску, якщо такий 

був): «скоріше так» - 8,3%, «цілком так» - 46,4%; 

 коректність, доброзичливість, ввічливість: «скоріше так» - 54,8%, «цілком так» - 
23,8%; 

 належна підготовка до справи та знання справи: «скоріше так» - 52,4%, «цілком так» 

- 16,7%; 

 надання можливостей сторонам обґрунтувати совю позицію: «скоріше так» - 47,6%, 

«цілком так» - 22,6%; 
 дотримання процедури розгляду: «скоріше так» - 51,2%, «цілком так» - 22,6%. 

3.4.7. Якість судового рішення 

Вимір «якість судового рішення» оцінювався за відповідями респондентів, які 

стверджували, що отримали та ознайомилися із рішенням суду по їхній справі. Таких 
респондентів було 31 особа (26,1%) від загальної кількості. 

Рішення на користь клієнтів було прийнято у 21 опитаних (75%). 22 респонденти (88%) 

не збираються оскаржувати рішення по своїй справі. 23 особи отримали повний текст рішення 

по справі. 18 респондентів отримали текст рішення по своїй справі вчасно. 19 осіб вказали на 

те, що рішення було викладене легкою, доступною та зрозумілою мовою та було добре 
обґрунтованим. 
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3.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

 

3.5.1. Аналіз важливості вимірів якості  

Респондентам було запропоновано оцінити рейтинг вимірів якості роботи 
Кіровоградського районного суду Кіровоградської області, які слід покращувати в першу 

чергу. У Таблиці 3.1 подано відповіді опитаних за ступенем важливості. 

 

Таблиця 3.1 

Розподіл вимірів якості роботи Кіровоградського районного суду Кіровоградської 
області за ступенем важливості для респондентів 

Вимір якості 
Ступінь 

важливості 

Якість роботи судді 1 

Якість роботи працівників апарату суду  2 

Повнота та ясність інформації 3 

Дотримання термінів судового розгляду  4 

Зручність та комфортність перебування у суді 5 

Доступність суду  6 

 

Як бачимо, найважливішими для відвідувачів Кіровоградського районного суду є якість 

роботи суддів та працівників апарату суду. Саме ці дві категорії впливають на оцінку 

сприйняття якості роботи суду в цілому. 

Респондентам було запропоновано відповісти на відкрите запитання анкети: «Які 

конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи цього суду сьогодні?». 
Відповіді учасників дослідження представлені в Таблиці 3.2. 

 

 

 

Таблиця 3.2 

Пропозиції респондентів щодо покращення якості роботи 

Кіровоградського районного суду Кіровоградської області  

№ 

з/п 

Вимір якості Відповіді респондентів 

1. Якість роботи судді  суддя повинен розглядати справу з урахуванням всіх 
клопотань учасників судового засідання; 

 змінювати систему суддів, відсутність професіоналізму ; 

 кваліфікованість судів, неупередженість при розгляді 

справ. 

2. Якість роботи 

працівників 

апарату суду 

 більш серйозно відноситися до своїх поставлених 

завдань; 

 щоб більше уваги виділяли потерпілим; 
 більш важливіше ставитися до поставлених завдань . 

3. Повнота та ясність 

інформації 

 надання більш повної інформації по розгляду справи. 

4. Дотримання 

термінів судового 
розгляду 

 скоротити строк розгляду справи. 
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№ 

з/п 

Вимір якості Відповіді респондентів 

5. Зручність та 

комфортність 
перебування у суді 

 створити більш комфортні та зручні умови як для 

працівників суду, так і для відвідувачів; 
 більше уваги людям похилого віку ; 

 більше уваги надавати відвідувачам та враховувати 

їхню думку в деяких справах; 

 необхідно зробити хороший ремонт. 

6. Доступність суду  розширити територію суду, тобто зробити парковку для 

автомобілів і т.д. 

 

3.6. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі отриманих даних опитування методом КГЗ відвідувачів Кіровоградського 

районного суду Кіровоградської області можна зробити такі висновки: 

1. Якість роботи Кіровоградського районного суду Кіровоградської області 
користувачі послуг загалом оцінюють як «добре». Враження від відвідування суду 

відповідають очікуванням. Порівняно із 2009 - 2011 роками, на думку респондентів, 

якість роботи суду залишилася без змін.  

2. Приміщення суду та отримання судових послуг загалом є доступними для 

відвідувачів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області:; і) охорона 
не завдає певних перешкод для потрапляння у приміщення; іі) графік роботи 

канцелярії є зручним. Разом з тим, як зазначають клієнти суду, їм не завжди легко і) 

знайти приміщення суду; іі) додзвонитися до суду й отримати потрібну інформацію 

телефоном; ііі) доїхати до приміщення суду громадським транспортом. 

3. Зручність та комфортність перебування у суді є задовільною. Респондентів 
влаштовує чистота та прибраність приміщення суду, а також освітлення. Але, 

відвідувачі зазначають, що їм не завжди вдається скористатися побутовими 

приміщеннями (туалетами) та недостатньою є кількість місць для очікування, 

оформлення документів, підготовки до засідання.  

4. Респонденти задовільно оцінюють повноту  та ясністю інформації, розміщеної в 
суді. Можна зазначити, що інформаційні стенди, з точки дору відвідувачів , 

розташовані достаньо зручно. Досить повною є інформація щодо правил допуску в 

суд та перебування в ньому, зразків документів (заяв, клопотань тощо), а також 

щодо справ, призначених до розгляду. Потребує доповнення інформація щодо 

розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень, а також 
інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 

платежів. 

5. Якість роботи працівників апарату суду також задовільно оцінена респондентами. 

Високі оцінки отримали такі риси працівників апарату, як професіоналізм та знання 

своєї справи, а також доброзичливість, повага та бажання допомогти. Разом з тим, 
варто звернути увагу на такі якості працівників суду, як і) старанність та 

допущення помилок, які призводять до перероблення документів; іі) однакове 

ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від їх соціального статусу. 

6. Терміни судового розгляду, за словами респондентів, дотримані; вчаснобули 

отримані повістки, судові засідання розпочиналися згудно графіка, при призначенні 
дня та часу засідання переважно враховується думка клієнтів суду . Спостерігається 

деяке нерозуміння з боку відвідувачів суду чим обґрунтована затримки або 

перенесення слухань у розгляді справи. 
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Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ У КІРОВОГРАДСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7. Сприйняття якості роботи суддей Кіровоградського районного суду 

Кіровоградської області з боку відвідувачів є задовільним. Найкраще оцінили 

респонденти такі показники, як «надання можливостей сторонам обґрунтувати 

свою позицію», «дотримання процедури розгляду», «належна підготовка до справи 
та знання своєї справи», «коректність, доброзичливість, ввічливість». Найнижчі 

бали отримала характеристика судді «неупередженість та незалежність (суддя не 

піддався зовнішньому тиску, якщо такий був)».  

8. Найвищими балами респонденти оцінили якість судового рішення. 

Рекомендації: 

на думку експертів проекту, для покращення окремих вимірів якості роботи суду потрібно 

виконати наступне: 

1. З метою легшого знаходження будівель суду повісити на цегляному  паркані суду  

табличку  із надписом назви суду  та годинами роботи суду . 

2. Провести переговори із перевізниками, щодо встановлення додаткової зупинки біля 

будівлі суду із зазначенням відповідного надпису на машинах, що здійснюють 

перевезення. 

3. Збільшити (по можливості) кількість лав/стільців та столів для підготовки документів 

на кожному поверсі суду. 

4. Інформаційні стенди (дошки об’яв), які знаходяться у приміщенні суду доповнити 

інформацією щодо і) порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 

платежів та іі) описом переваг, які надає клієнтам суду автоматизована система 

ведення діловодства. 

5. Встановити таблички-вказівники, які дозволять клієнтам суду знайти побутові 
приміщення (туалети). 

6. На кожному поверсі суду повісити схеми із позначками розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень. 

7. Збільшити кількість паркувальних місць для автомобілів біля будівлі суду. 

8. Працівники апарату суду мають приділяти увагу спілкуванню із клієнтами, зокрема, 
роз’яснювати причину затримки / перенесення слухань по справі та забезпечувати 

однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу. 
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Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4.1. Загальна інформація про суд 

Олександрійський міськрайонний суд розташовано у  двох приміщеннях: на 

вул. Першотравневій 30 та вул. Карла Лібкнехта 76 м. Олександрія Кіровоградської області. 

Загальна площа суду на вул. Першотравневій 30 складає 1929,11 м.
2 

, 6 судових засідань. 

Площа приміщення суду, розташованого на вул. К.Лібкнехта 79 – 518,5 м.
 2 

, 3 зали судових 
засідань. Обидва приміщення суду забезпечені доступом до мережі Інтернет. 

Штат суддів Олександрійського міськрайонного суду – 14 ( фактично працюючих 12, з 

них 1 перебуває без повноважень судді). Штат працівників апарату суду – 53,5 (фактично 

працюючих 49,5). 

Види та кількість справ. За період з 01.01.2012 року по 30.09.2012 року розподілено: 

 кримінальних - 1170; 

 цивільних - 3383; 

 адміністративних - 1058; 

 справ про адміністративні правопорушення - 1867; 

 матеріалів ( 6,6-а, 2-ад, 4-с) – 346. 

Середнє навантаження по розподілу справ та матеріалів за вказаний період на одного 

суддю складає 88,9 одиниць в місяць (із розрахунку 11 фактично працюючих суддів та 8 

місяців). 

4.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

судового розгляду 

Опитування відвідувачів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської 

області проходило з 6 по 14 серпня 2012 року. Загалом було опитано 120 респондентів.  

За соціально-демографічними характеристиками респонденти розподіляються таким 

чином: 

За віком: «18-25 років» - 11,9%; «26-39 років» - 33,9%; «40-59 років» - 41,5%; «60 років і 

старші» - 12,7%. 

За статтю: «чоловіки» - 61,9%; «жінки» - 38,1%. 

За рівнем освіти: «середня та неповна середня» - 34,7%; «базова вища» - 16,9%; «повна 

вища» - 48,3%.  

За наявністю вищої юридичної освіти: мають вищу юридичну освіту 27 осіб (22,9%) 

респондентів. 

За місцем проживання: 83,1% опитаних проживають у  населеному пункті, де 
розташований суд; 16,9% - в іншому населеному пункті. 

За майновим статусом: переважна більшість опитаних (82,2%) оцінюють свій 

майновий статок як «середній». 10,2% респондентів відносять себе до осіб, які мають статок 

«нижче середнього», 2,5% опитаних відвідувачів суду вважають себе бідними та 5,1% - 

«заможними».  

За наявністю попереднього судового досвіду: «участь у першому процесі» - 52,5%; 

«учасник 2-5 процесів» - 19,5%; «учасник 6 процесів і більше» - 28,0%. 
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Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

За іншими процесуальними характеристиками, які бралися до уваги, усіх респондентів 

можна розподілити: 

За процесуальним статусом: «представляють в суді себе особисто (тобто є позивачем / 

відповідачем / свідком / потерпілим)» - 81,4%; «представляє іншу особу (є адвокатом, юрист-
консультом, представником сторони)» - 18,6%.  

За видом судового процесу: учасниками цивільного процесу є 88,1% опитаних; 

кримінального процесу – 11,9%. 

Залежно від стадії процесу: «розгляд справи ще не розпочато» у  46,6% опитаних; 

«справа знаходиться у процесі розгляду» у 46,6%; «розгляд справи завершено» для 6,8% 
опитаних. 

За обізнаністю з роботою суду та суддів у цілому: «цілком обізнаними» вважають себе 

27,1% респондентів; «загалом обізнаними» - 60,2%; «майже не обізнаними» - 11,9%; «зовсім 

не обізнаними» - 0,8%. На рівень обізнаності із роботою суду та судової системи в цілому 

впливають попередній судовий досвід та наявність юридичної освіти. 

4.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

У дослідженні було використано два виміри оцінювання  роботи суду респондентами: 

1) загальна; 

2) на рівні окремих вимірів. 

У загальній оцінці фіксувалося суб’єктивне сприйняття якості роботи суду на основі 

відповідей респондентів за п’ятибальною шкалою: від 1-го балу – «дуже погано» до 5-ти балів 
– «відмінно».  

4.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду  

За відповідями респондентів середня оцінка якості роботи Олександрійського 

міськрайонного суду Кіровоградської області складає 4,2 бали. На «відмінно» роботу суду 
оцінили 32,2% респондентів; на «4» - 51,7%; на «3» - 16,1%. Негативні оцінки («1» і «2») не 

поставив жоден респондент.  

Варто зазначити, що оцінка якості роботи суду відвідувачами не має суттєвого зв’язку із 

наявністю у них вищої юридичної освіти та вирішення справи у суді на їхню користь .  

4.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду  

«Відповідають очікуванням» враження від візиту до суду у 82,2%. 10,2% опитаних 

оцінюють свої враження від суду як «кращі, ніж очікував». Тільки 9 респондентів вказав на те, 

що їхні враження «гірші, ніж очікували».  

Під час опитування відвідувачам Олександрійського міськрайонного суду 
Кіровоградської області пропонувалося оцінити динаміку змін якості його роботи протягом 

2009 – 2011 років. На це запитання дали відповідь 41 респондент. 56,1% (23 особи) із них 

вказали на те, що якість роботи суду протягом 2009 – 2011 років «покращилася несуттєво». 

36,6% (16 осіб) зазначили, що робота суду «залишилася без змін»; для 7,3% (3 осіб) опитаних 

якість роботи суду протягом 2009-201 років «дещо погіршилася».  

У Олександрійському  міськрайонному суді Кіровоградської області запроваджена 

автоматизована система ведення діловодства. Під час проведення опитування респондентам 

було запропоновано оцінити вплив такої інновації на якіть роботи суду. На це запитання 

відповіли 91 відвідувач суду. Переважна більшість опитаних – 71,4% (65 респондентів) 

зазначили, що «не відчули ніяких змін». Відчули позитивні зміни 24,1% (22 особи). Тільки 4 
особи вказали, що вони відули негативні зміни із запровадженням автоматизованої системи 

діловодства. 
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Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

4.4. Оцінка якості за окремими вимірами 

 

4.4.1. Доступність суду  

В рамках цього дослідження респондентам ставились запитання, які стосувались 
територіальної та фізичної доступності будівлі та приміщень суду, а також фінансової 

доступності фахової допомоги як елементу доступу до правосуддя. Отримані відповіді 

оцінювались за п’ятибальною шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

Оцінка доступності суду визначалась за показниками, представленими середнім балом на 

рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Оцінка якості роботи суду за виміром «доступність суду» 

Загалом, параметр «доступність суду» був оцінений респондентами у 3,9 бали. 

Відвідувачі Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області позитивно 

оцінили доступність суду за такими характеристиками: 

 легкість знаходження будівлі суду: про це зазначили 99,1% респондентів («цілком 

так» - 78,8%; «скоріше так» - 20,3%); 

 кількості паркувальних місць для автомобілів біля приміщення суду. На це запитання 

відповіли 17 респондентів. М айже 100% із них зазначили достатність місць для 
паркування: «цілком так» - 3 особи; «скоріше так» - 10 осіб; «більш-менш (варіант: і 

так, і ні» - 4; 

 майже 100% опитаних зазначили, що не зазнавали певних перешкод у доступі до 

приміщень суду через обмеження охорони; 

 близько 57% респондентів вказали на те, що їм завжди вдавалося додзвонитися до 
суду та отримати потрібну інформацію телефоном («цілком так» - 28,8%; «скоріше 

так» - 28,0%). Відповідь «більш-менш (варіант: і так, і ні)» дали 36,4% опитаних; 

4,8 
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Чи легко Вам було знайти будівлю суду?  

Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду 
громадським транспортом?  

Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо 
паркувальних місць) біля будівлі суду?  

Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до 
приміщень суду через обмеження охорони? 

Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими 
можливостями можуть безперешкодно потрапити 
до приміщення суду і користуватися послугами … 

Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи 
завжди вдавалось додзвонитися та отримати 

потрібну інформацію телефоном? 

Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та 
безперешкодно вирішувати Ваші справи у суді?  

Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги 
адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності?  

5,0 
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Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 переважна більшість користувачів послуг суду (75,4%) говорять про те, що графік 

роботи канцелярії суду дозволяє вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді 

(подати позов, ознайомитися із матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.): 

«цілком так» - 18,6%; «скоріше так» - 56,8%; 
 загалом 79,6% відвідувачів суду можуть собі дозволити витрати на послуги адвоката 

(юриста-консультанта) у разі необхідності: «цілком так» - 41,5%; «скоріше так» - 

38,1%. 

У ході проведення опитування з’ясувалося, що користувачі послуг суду відчувають 

складність щодо: 

 можливості безперешкодного потрапляння людей з обмеженими можливостями до 

приміщення суду і користуватися послугами суду (64,4% респондентів);  

 доїхати до приміщення суду громадським транспортом є складним для 51,6% 

респондентів: «цілком ні» - 16,8%; «скоріше ні» - 34,8%. 

4.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді  

Оцінка зручності та комфортності перебування у суді визначалась за показниками, 

представленими середнім балом на рис. 4.2. Отримані відповіді оцінювались за п’ятибальною 

шкалою, де «1» - цілком ні, «5» - цілком так. 

 

Рис. 4.2. Оцінка якості роботи суду за виміром «зручність та комфортність перебування у суді» 

Як бачимо, за відповідями респондентів середній бал параметру «зручність та 

комфортність перебування у суді» оцінюється на рівні 4,0 балів. 

Відповіді опитуваних дозволять робити висновки, що найбільш задоволені відвідувачі 

суду : 

 достатністю зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до 

засідання: 75,4% опитаних кажуть про те, що таких місць є достатня кількість: 

«цілком так» - 23,7%; «скоріше так» - 51,7%; 

 чистотою та прибраністю приміщення (86,4% опитаних: «цілком так» - 43,2%; 

«скоріше так» - 43,2% ); 
 освітленням у приміщенні суду (93,2% опитаних: «цілком так» - 52,5%; «скоріше 

так» - 40,7%). 

Менш задоволені відвідувачі суду такими параметрами виміру зручності та 

комфортності: 

 «вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)»: тільки 37,3% опитаних не 
відчувають проблем із доступом до побутових приміщень. Це свідчить про певну 

проблемну ситуацію. 
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4.4.3. Повнота та ясність інформації  

Оцінка повноти та ясності інформації визначалась за показниками, представленими на 

рис. 4.3. Відповіді респондентів оцінювалися за птибальною шкалою, де «1» відповідає оцінці 
«цілком ні», а «5» - «цілком так». Як бачимо, середній бал, в який респонденти оцінили 

параметр якості роботи суду «повнота та ясність інформації» є 4,3 бали із 5 можливих. 
 

 

Рис. 4.3. Оцінка якості роботи суду за виміром «повнота та ясність інформації» 

 

На всі детальні питання щодо повноти та ясності інформації у суді абсолютна більшість  
опитаних відповіла «скоріше так» та «цілком так». Отже, Олександрійський міськрайонний 

суд Кіровоградської області за критерієм «повнота та ясність інформації» від відвідувачів 

суду отримав достатньо високі оцінки. Основними висновками за результатами аналізу є такі: 

 інформаційні стенди (дошки об’яв) з точки зору відвідувачів розташовані достаньо 

зручно. Зі 118 опитаних переважна більшість (майже 86%) на запитання: «Чи зручно 
у суді розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)?» дали відповіді «скоріше 

так» (49,2%) і «цілком так» (36,4%); 

 інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень 

задовольняє 70,4% опитаних: «скоріше так» - 42,4%; «цілком так» - 28,0%. 25 

респондентів (21,2%) дали відповідь на це запитання «більш-менш (варіант: і так, і 
ні)»;  

 наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та перебування в ньому дуже 

високо оцінена респондентами: майже 90% опитаних дали відповідь на це запитання 

«скоріше так» (40,7%) та «цілком так» (49,2%); 

 92,4% респондентів повною мірою задовольняє наявна в суді інформація щодо справ, 
що призначені до розгляду: «скоріше так» - 43,2% та «цілком так» - 49,2%. 9 

респондентів (7,6%) зазначили відповідь «більш-менш (варіант: і так, і ні)». Відповіді 

«цілком ні» та «скоріше ні» ніхто із респондентів не дав; 

 88,1% опитаних кажуть про те, що їх повністю задовольняє наявна в суді інформація 

щодо зразків документів (заяв, клопотань тощо): «скоріше так» - 52,5%, «цілком так» 
- 35,6%; 
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 інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 

платежів є цілком прийнятною або скоріш прийнятною для 97,8% респондентів: 

«скоріше так» - 37,3%, «цілком так» - 60,2%. 

Тільки 37 відвідувачів суду із 118 опитаних користувалися сторінкою 
Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області в мережі Інтернет. Серед 

них майже усі знайшли необхідну для себе необхідну інформацію: «цілком так» - 13 осіб, 

«скоріше так» - 19 осіб, «більш-менш (варіант: і так, і ні)» - 3 особи, «скоріше ні» - 2 особи. 

Отже, згідно відповідей респондентів можна зробити висновок про те, що у 

Олександрійському  міськрайонному суді Кіровоградської області приділяється особлива 
увага інформуванню клієнтів щодо організації роботи суду та роз’ясненню питань, які 

найчастіше цікавлять відвідувачів. 

4.4.4. Якість роботи працівників апарату суду  

Сприйняття якості роботи працівників апарату суду визначалася за характеристиками, 
представленими на рис. 4.4. Оцінка проводилася за п’ятибальною шкалою, де 1 бал – «цілком 

ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – «скоріше так»; 5 балів – «цілком 

так». 
 

 
Рис. 4.4. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи працівників апарату суду» 

 

Як бачимо, за відповідями респондентів середній бал якості роботи працівників апарату 

Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області складає 4,5 бали, що є 

доволі високим показником.  

За результатами аналізу можна зробити такі висновки: 

 78,8% респондентів говорять про те, що працівники суду працюють старанно та не 

припускаються помилок, які призводили б до перероблення документів та 

порушення строків: «скоріше так» - 50,0%, «цілком так» - 28,8%. Тільки 2 

опитуваних із 118 відповіли на це запитання «скоріше ні»; 
 92,4% опитаних зазначили, що працівники апарату суду при спілкуванні виявили такі 

риси, як доброзичливість, повага, бажання допомогти: «скоріше так» - 48,3%; 

«цілком так» - 44,1%. 9 респондентів дали відповідь на це питання «більш-менш 

(варіант: і так, і ні)»; 

 92,3% відвідувачів суду стверджують, що працівники апарату суду при спілкуванні 
виявили такі риси, як однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу: 

«скоріше так» - 39,8%; «цілком так» - 52,5%; 
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 95,7% опитаних заявили, що працівники апарату суду при спілкуванні виявили такі 

риси, як професіоналізм та знання своєї справи: «скоріше так» - 43,2%, «цілком так» 

- 52,5%. 

Високі оцінки, які дали респонденти параметру «якість роботи працівників апарату 
суду» свідчить про те, що у Олександрійському  міськрайонному суді Кіровоградської області 

приділяється особлива увага роботі із клієнтами з боку працівників апарату. 

4.4.5. Дотримання термінів судового розгляду 

 

 
Рис. 4.5. Оцінка якості роботи суду за виміром «дотримання термінів судового розгляду» 

 

На запитання цього блоку дали відповідь 63 респонденти. Аналіз відповідей опитуваних 

дозволяє стверджувати, що: 

 засідання по справі розпочиналося вчасно, відповідно до графіку  тільки у 49,2% 

опитаних: «скоріше так» - 42,9%, «цілком так» - 6,3%; 
 77,7% опитаних зазначили, що при призначенні дня та часу засідання було враховано 

їхні побажання: «скоріше так» - 40,0%, «цілком так» - 31,7%; 

 92,1% респондентів вказали, що вчасно отримали повістки та повідомлення про 

розгляд справи; 

 тільки 54,0% клієнтів суду, вважають обгрунтованими затримки / перенесення 
слухань у розгляді своєї справи: «скоріше так» - 42,9%, «цілком так» - 11,1%. 

4.4.6. Якість роботи суддів 

Сприйняття респондентами якості роботи суддів Олександрійського міськрайонного 

суду Кіровоградської області представлена на рис.4.6. Оцінка проводилася за п’ятибальною 
шкалою, де 1 бал – «цілком ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – 

«скоріше так»; 5 балів – «цілком так». На цей блок запитань дали відповіді 63 респонденти. За 

аналізом відповідей бачимо, що середній бал сприйняття якості роботи суддів 

Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області складає 4,5 бали.  
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Рис. 4.6. Оцінка якості роботи суду за виміром «якість роботи суддів» 

 

За результатами аналізу відповідей респондентів на цей блок запитань можна зробити 
висновки про те, що для суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської 

області при виконанні своїх професійних обов’язків є характерним наступне: 

 неупередженість та незалежність (суддя не підався зовнішньому тиску, якщо такий 

був): «скоріше так» - 36,5%, «цілком так» - 58,5%; 

 коректність, доброзичливість, ввічливість: «скоріше так» - 36,5%, «цілком так» - 
58,7%; 

 належна підготовка до справи та знання справи: «скоріше так» - 36,5%, «цілком так» 

- 52,4%; 

 надання можливостей сторонам обґрунтувати совю позицію: «скоріше так» - 28,6%, 

«цілком так» - 68,3%; 
 дотримання процедури розгляду: «скоріше так» - 31,7%, «цілком так» - 65,1%. 

На думку експертів проекту, така висока оцінка сприйняття якості роботи суддів 

Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області з боку відвідувачів свідчить 

про те, що судді відповідально ставляться  до виконання своїх професійних обов’язків. 

4.4.7. Якість судового рішення 

Вимір «якість судового рішення» оцінювався за відповідями респондентів, які 

стверджували, що отримали та ознайомилися із рішенням суду по їхній справі. Таких 

респондентів було 8 осіб із 118 опитаних. 

Рішення на користь клієнтів було прийнято у 4 опитаних (50%). 7 респондентів не 
збираються оскаржувати рішення по своїй справі. Тільки 2 опитаних отримали повний тест 

рішення по своїй справі.   
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процедури розгляду? 
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4.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

4.5.1. Аналіз важливості вимірів якості  

Респондентам було запропоновано оцінити рейтинг вимірів якості роботи 

Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, які слід покращувати в 
першу чергу. У Таблиці 4.1 подано відповіді опитаних за ступенем важливості. 

Таблиця 4.1 

Розподіл вимірів якості роботи Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської 

області за ступенем важливості для респондентів 

Вимір якості 
Ступінь 

важливості 

Якість роботи судді 1 

Якість роботи працівників апарату суду  2 

Дотримання термінів судового розгляду  3 

Доступність суду  4 

Повнота та ясність інформації 5 

Зручність та комфортність перебування у суді 6 

Як бачимо, клієнти Олександрійського міськрайонного суду в першу чергу  оціюють 

якість роботи суду за параметрами «якість роботи судді» та «якість роботи працівників 

апарату суду». 

Респондентам було запропоновано відповісти на відкрите запитання анкети: «Які 

конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи цього суду сьогодні?». 

Відповіді учасників дослідження представлені в Таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Пропозиції респондентів щодо покращення якості роботи 
Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області  

№ 
з/п 

Вимір якості Відповіді респондентів 

1. Якість роботи судді  зменшення корупції; 

 чесність і справедливість у прийнятті рішення . 

2. Якість роботи 

працівників апарату 
суду 

 справедливість і незалежність. 

3. Дотримання термінів 

судового розгляду 

 вчасність розпочаття судових засідань . 

4. Доступність суду  зробити більш зручним доступ до суду для людей з 

обмеженими можливостями; 
 зробити парковку . 

5. Повнота та ясність 

інформації 

 поставити таблички, які вказуватимуть на 

розташування кабінетів та залів судових засідань ; 
 більше інформації про роботу суду . 

6. Зручність та 
комфортність 

перебування у суді  

 збільшити місця для очікування; 
 встановити кондиціонер ; 

 поставити апарат газованої води; 

 забезпечити доступ до побутових приміщень . 

4.6. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На основі отриманих даних опитування методом КГЗ відвідувачів Олександрійського 

міськрайонного суду Кіровоградської області можна зробити такі висновки: 
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1. Користувачі послуг оцінюють якість роботи суду  переважно у «4 бали». Загалом, 

враження від відвідування суду відповідають очікуванням. Порівняно із 2009 - 2011 

роками, на думку респондентів, якість роботи суду покращилася. Запровадження 

автоматизованої системи діловодства майже не відчутна для отримувачів послуг цього 
суду.  

2. Приміщення суду є доступним територіально для відвідувачів, а саме: і) будівлю легко 

знайти; іі) охорона є приязною до відвідувачів; ііі) біля будівлі суду достатньо 

паркувальних місць; іv) графік роботи канцелярії є зручним; v) респонденти можуть 

собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта); vі) клієнтам 
переважно вдається додзвонитися до суду та отримати потрібну інформацію 

телефоном. Разом з тим, є складнощі щодо безперешкодного потрапляння людей із 

обмеденими можливостями до приміщення суду та користування послугами суду, а 

також доїхати до приміщення суду громадським транспортом. 

3. Перебування у приміщенні суду є абсолютно зручним для відвідувачів. Респонденти 
відмічають достатність зручних місць для очікування та оформлення документів, 

чистотою та прибраністю приміщення, а також освітленням приміщення. Разом з тим, є 

певні складнощі щодо вільного доступу до побутових приміщень (туалетів). 

4. Респонденти задоволені повнотою та ясністю інформації, розміщеної в суді: і) зручно 

розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв); іі) досить повною є інформація 
стосовно розташування кабінетів, залів судових засідань та правил допуску в суд і 

перебування в ньому; ііі) повною є інформація щодо справ, які призначені до розгляду; 

іv) зручно представлені зразки документів (заяв, клопотань тощо); v) прийнятною є 

інформація щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізити й розміри платежів.  

5. Відвідувачі суду дуже високо оцінили якість роботи працівників апарату суду. 
Респонденти відмітили у працівників апарату суду такі якості, як: і) старанність і 

недопущення помилок, які б призводили до перероблення документів; іі) 

доброзичливість, повагу та бажання допомогти; ііі) однакове ставлення до всіх, 

незалежно від соціального статусу; іv) професіоналізм та знання своєї справи. 

6. Терміни судового розгляду, за словами респондентів, дотримані; вчаснобули отримані 
повістки і розпочиналися судові засідання. Разом з тим, якщо відбувалося перенесення 

засідання, то, на думку респондентів, вони не завжди були обґрунтованими. 

7. З боку респондентів сприйняття якості роботи суддей а також якість судових рішень є 

доволі високим. Судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської 

області характеризуються: і) неупередженістю та незалежністю; іі) коректністю, 
доброзичливістю, ввічливістю; ііі) належною підготовкою до справи та знанням своєї 

справи; іv) надають можливість сторонам обґрунтовувати свою позицію; v) 

дотримаються процедури розгляду. 

Рекомендації: 

1. Забезпечити доступ до приміщення суду для користування послугами суду людей з 

обмеженими фізичними можливостями. 

2. Зробити більш зручним вільний доступ до побутових приміщень (туалетів). 

3. Запровадження автоматизованої системи діловодства майже не відчутна для 

отримувачів послуг цього суду. Отже, варто спрямувати зусилля на інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо переваг, які надає клієнтам суду автоматизована система 

ведення діловодства. 

4. Роз’яснювати клієнтам суду, чому саме відбуваються затримки / перенесення слухань у 

розгляді їх справи. 
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Додаток 1 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 

Ленінський районний суд м. Кіровограда 

 

1. Вік: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

18-25 років 21 17,5 

26-39 років 52 43,3 

40-59 років 33 27,5 

60 років і старші 14 11,7 

Всього 120 100 
 

 2. Рівень освіти: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Середня та 
неповна середня 

29 24,2 

Базова вища 17 14,1 

Повна вища 74 61,7 

Всього 120 100 
 

 

 

3. Стать:  4. Наявність вищої юридичної освіти: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 Варіанти 

відповідей 
К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Чоловіча 65 54,2  так 14 11,7 

Жіноча 55 48,2  ні 106 88,3 

Всього 120 100  Всього 120 100 

 
 

5. Де Ви проживаєте: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

В населеному 

пункті, де 

розташований цей 

суд 

100 83,3 

В іншому 

населеному 
пункті 

20 16,7 

Всього 120 100 
 

 6. У суді Ви представляєте: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Особисто себе (є 

позивачем / відпові-
дачем / свідком / по-

терпілим) 

107 89,2 

Іншу особу  
(є адвокатом, 
юрист-

консультантом) 

13 10,8 

Всього 120 100 
 

 

 

7. Ви вважаєте себе: 
 8. Як часто Ви були учасником судового 

процесу: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Бідним 4 3,3  Це мій перший 

судовий процес 

63 52,5 

Нижче 

середнього статку  

22 18,3  2-5 разів 43 35,8 

Середнього 

статку  

94 78,3  6 разів і більше 14 11,7 

Заможним 0 0  Всього 120 100 

Всього 120 100     
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9. В якому з видів судового процесу в 

цьому суді  Ви берете участь: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цивільний процес 52 43,3 

Кримінальний 

процес 

23 19,2 

Господарський 
процес 

3 2,5 

Адміністратив-
ний процес 

30 25 

Справа про 

адміністративні 
правопорушення 

12 10 

Всього 120 100 
 

 10. На якій стадії розгляду знаходиться 

Ваша справа? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Розгляд справи 

ще не розпочато 

51 42,5 

Справа 

знаходиться в 

процесі розгляду  

46 38,3 

Розгляд справи 

завершено 
(винесено рішення) 

23 19,2 

Всього 120 100 
 

 

11. Який ступінь Вашої обізнаності з 

роботою судів та суддів в цілому? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Зовсім не 

обізнаний 

9 7,5 

Майже не 
обізнаний 

46 38,3 

Загалом обізнаний 47 39,2 

Цілком обізнаний 18 15 

Всього 120 100 
 

 12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною 

шкалою, якість роботи цього суду: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

дуже погано 0 0 

2 0 0 

3 3 2,5 

4 46 38,3 

відмінно 71 59,2 

Всього 120 100 
 

 

13.3 Чи зручно паркувати автомобіль 

(достатньо паркувальних місць) біля 
будівлі суду? 

 14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у 

доступі до приміщень суду через 
обмеження охорони? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цілком ні 7   так 3 2,5 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

6   ні 117 97,5 

Скоріше так 1   Всього 120 100 

 

15. Як Ви вважаєте, чи люди з 

обмеженими можливостями можуть 

безперешкодно потрапити до приміщення 
суду і користуватися послугами суду? 

 16. Якщо Вам доводилося телефонувати 

до суду, чи завжди вдавалось 

додзвонитися та отримати потрібну 
інформацію телефоном? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 Варіанти 

відповідей 
К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 8 6,7  цілком ні 2 1,9 

скоріше ні 60 50  скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

32 26,7  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

10 9,6 

скоріше так 13 10,8  скоріше так 25 24 

цлком так 7 5,8  цілком так 67 64,4 

Всього 120 100  Всього 104 100 

   Не відповіли 16  
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17. Чи дозволяв графік роботи канцеля-
рії суду вчасно та безперешкодно вирі-

шувати Ваші справи у суді (подати по-

зов, ознайомитися з матеріалами, отри-

мати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

5 4,2 

скоріше так 39 32,5 

цілком так 73 60,8 

Всього 120 100 
 

 
18. Чи могли би Ви собі дозволити 

витрати на послуги адвоката (юриста-

консультанта) у разі необхідності? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 5 4,3 

скоріше ні 9 7,7 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

27 23,3 

скоріше так 45 38,8 

цілком так 30 25,8 

Всього 116 100 

Не відповіли 4  
 

 

19. Чи є характерним для приміщень 

суду достатність зручних місць для 
очікування, оформлення документів, 

підготовки до засідання? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 12 10 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

46 38,3 

скоріше так 33 27,5 

цілком так 29 24,2 

Всього 120 100 
 

 20. Чи є характерним для приміщень 

суду вільний доступ до побутових 
приміщень (туалетів)? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 6 6,1 

скоріше ні 25 25,5 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

13 13,2 

скоріше так 29 29,5 

цілком так 25 25,5 

Всього 98 100 

Не відповіли 22 
  

 

21. Чи є характерним для приміщень 

суду чистота та прибраність приміщень?  

22. Чи є характерним для приміщень 

суду  достатність освітлення? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

1 0,8 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

13 10,8 

скоріше так 8 6,7 
 

скоріше так 39 32,5 

цілком так 11 92,5 
 

цілком так 68 56,7 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

23. Чи зручно у суді розташовані 

інформаційні стенди (дошки об’яв)? 

 24. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо 

розташування кабінетів, залів судових 

засідань, інших приміщень? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0  скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

11 9,2  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

5 4,2 

скоріше так 57 47,5  скоріше так 43 35,8 

цілком так 52 43,3  цілком так 72 60 

Всього 120 100  Всього 120 100 
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25. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо правил 

допуску в суд та перебування в ньому? 

 26. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо справ, 

що призначені до розгляду? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 0 0  скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 3,3  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 3,3 

скоріше так 49 40,8  скоріше так 25 20,8 

цілком так 67 55,8  цілком так 90 75 

Всього 120 100  Всього 120 100 

 

27. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо зразків 

документів (заяв, клопотань, тощо)? 

 28. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо  порядку 

сплати судових зборів та мита, 

реквізити та розміри платежів? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 0,8  скоріше ні 1 0,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 3,3  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

5 4,2 

скоріше так 25 20,8  скоріше так 31 25,8 

цілком так 90 75  цілком так 83 69,2 

Всього 120 100  Всього 120 100 

 

29. Чи користувалися Ви сторінкою суду 
в мережі Інтернет? 

 30. Чи знайшли Ви на сторінці суду 
потрібну для Вас інформацію? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток  Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

так 29 24,2  скоріше ні 0 0 

ні 91 75,8  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2 6,9 

Всього 120 100  скоріше так 20 69 

    цілком так 7 24,1 

    Всього 29 100 

 

 

31. Чи працівники суду працювали 

старанно та не припускалися помилок, 
які призводили б до перероблення 

документів та порушення строків? 

 

32. Чи виявили працівники апарату 

суду при спілкуванні з Вами такі риси: 
доброзичливість, повага, бажання 

допомогти? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 1 0,8 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 0,8 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

1 0,8 

скоріше так 38 31,7 
 

скоріше так 14 11,7 

цілком так 80 66,7 
 

цілком так 105 87,5 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 
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33. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси: 
однакове ставлення до всіх, незалежно від 

соціального статусу ? 

 
34. Чи виявили працівники апарату 
суду при спілкуванні з Вами такі риси: 

професіоналізм, знання своєї  справи? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 0,8  скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2 1,7  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

1 0,8 

скоріше так 20 16,7  скоріше так 11 9,2 

цілком так 97 80,8  цілком так 108 90 

Всього 120 100  Всього 120 100 

 
 

35. Чи вчасно (відповідно до графіку) роз-
почалося останнє засідання по Вашій 

справі? 

 36. Чи було враховано Ваші побажання 
при призначенні дня та часу засідання? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0  скоріше ні 2 2,9 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

3 4,3  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

13 18,8 

скоріше так 14 20,3  скоріше так 14 20,3 

цілком так 52 75,4  цілком так 40 58 

Всього 69 100  Всього 69 100 

 

 

37. Чи вчасно Ви отримували повістки та 

повідомлення про розгляд справи? 

 38. Чи вважаєте Ви обґрунтованими 

затримки/ перенесення слухань у 

розгляді Вашої справи? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 1 2 

скоріше ні 0 0  скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

3 6,2 

скоріше так 15 21,7  скоріше так 25 52 

цілком так 54 78,3  цілком так 19 39,5 

Всього 69 100  Всього 48 100 

    Не відповіли 21  
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39. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу справу 
(одноособово чи як голова колегії суддів), 

наступне: неупередженість та незалеж-

ність (суддя не піддався зовнішньому 

тиску , якщо такий був)? 

 

40. Як на Вашу думку, чи було харак-
терним для судді, що розглядав Вашу 

справу (одноособово чи як голова 

колегії суддів), наступне: коректність, 

доброзичливість, ввічливість? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0  скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0 

скоріше так 7 10,1  скоріше так 12 17,4 

цілком так 62 89,9  цілком так 57 82,6 

Всього 69 100  Всього 69 100 

 

41. Як на Вашу думку, чи було 

характерним для судді, що розглядав 
Вашу справу (одноособово чи як голова 

колегії суддів), наступне: належна 

підготовка до справи та знання справи? 

 42. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-
ву (одноособово чи як голова колегії суд-

дів), наступне: надання можливостей 

сторонам обгрунтовувати свою позицію? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0  скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0 

скоріше так 18 26,1  скоріше так 9 13 

цілком так 51 73,9  цілком так 60 87 

Всього 69 100  Всього 69 100 

 

43. Як на Вашу думку, чи було характерним 

для судді, що розглядав Вашу справу 
(одноособово чи як голова колегії суддів), 

наступне: дотримання процедури розгляду? 

 

44. Чи рішення по Вашій справі було 
на Вашу користь? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  так 17 73,9 

скоріше ні 0 0  ні 6 26,1 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0  Всього 23 100 

скоріше так 11 15,9     

цілком так 58 84,1     

Всього 69 100     

 

45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення 

по Вашій справі? 

 46. Чи отримали Ви повний текст 

рішення по Вашій справі? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 3   так 23  

ні 20   ні 0  

Всього 23      
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47. Чи вчасно Ви отримали повний текст 

рішення по Вашій справі? 

 48. Чи було рішення викладено легкою, 

доступною для розуміння мовою? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 23   більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2 8,7 

ні 0   скоріше так 7 30,4 

    цілком так 14 60,9 

    всього 23 100 

 
 

49. На Вашу думку, чи було рішення по 

Вашій справі добре обґрунтованим? 

 50. Вкажіть загальну кількість судових 

засідань, що відбулися по Вашій справі: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

скоріше так 5   Не відповіли 1  

цілком так 18   1 2  

Всього 23   2 13  

    3 4  

    4 3  

    Всього 23  

 

 

51. Вкажіть загальну кількість судових 
засідань, що не відбулися через неналежну 

організацію роботи суду: 

 52. Вкажіть загальну кількість візитів 
до суду, що не були пов'язані з участю в 

судових засіданнях: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Не відповіли 2   Не відповіли 2  

0 20   0 9  

1 1   1 5  

Всього 23   2 2  

    3 2  

    4 1  

    5 2  

    Всього 23  

 

 

53. Які виміри якості роботи суду (за 6 бальною шкалою) слід покращувати в першу 

чергу? (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6- 

найменш важливий вимір якості) 

Виміри 1 2 3 4 5 6 

Доступність суду  21 31 7 19 23 19 

Зручність та комфортність перебування у суді  36 7 7 6 16 48 

Повнота та ясність інформації 9 18 26 32 26 8 

Дотримання термінів судового розгляду  5 19 30 30 31 5 

Якість роботи працівників апарату суду  22 25 27 3 11 32 

Якість роботи судді 26 20 22 30 13 8 
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55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріаль-

но-технічні ресурси забезпечують потреби 
працівників суду для ефективного 

виконання своїх обов’язків?  

56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші 
враження від візиту до суду сьогодні у 

порівнянні з Вашими очікуваннями? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 52 47.7 
 

Кращі, ніж 
очікував 

74 61.7 

ні 57 52.3 
 

Гірші, ніж 
очікував 

1 0.8 

Всього 109 100.0 
 

Відповідають 

очікуванням 
45 37.5 

Не відповіли 11   Всього 120 100.0 

 

 

57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 

2009-2011 років, на Ваш погляд, чи 
змінилася якість роботи суду з того часу? 

 

58. Чи відчули Ви певні зміни в 

організа-ції роботи цього суду після 
запроваджен-ня автоматизованої 

системи діловодства? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Значно 

погіршилася  
1 1,9 

 

Так, відчув по-

зитивні зміни 
45 50,5 

Дещо 

погіршилася 
0 0 

 

Так, відчув 

негативні зміни 
0 0 

Залишилась без 

змін 
5 9,6 

 

Ні, не відчув 

ніяких змін 
44 49,5 

Покращилась 
несуттєво 

6 11,5 
 

Всього 89 100 

Покращилась 
значно 

40 76,9 
 

Не відповіли 31 
 

Всього 52 100 
    

Важко сказати 4 
     

Не відповіли 64 
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Додаток 2 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 

Кіровський районний суд міста Кіровограда 

 

1. Вік: 
 

2. Рівень освіти; 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

18-25 років 28 23,3 
 

Середня та 
неповна середня 

17 14,2 

26-39 років 53 44,2 
 

Базова вища 27 22,5 

40-59 років 27 22,5 
 

Повна вища 76 63,3 

60 років і старші 12 10 
 

Всього 120 100 

Всього 120 100 
    
 

 

3. Стать: 
 

4. Наявність вищої юридичної освіти: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Чоловіча 55 48,2 
 

так 21 17,5 

Жіноча 65 54,2 
 

ні 99 82,5 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

 

5. Де Ви проживаєте: 
 

6. У суді Ви представляєте: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

В населеному 

пункті, де 

розташований 

цей суд 

89 74,2 
 

Особисто себе 
(є позивачем / від-
повідачем /свідком / 

потерпілим) 

101 84,2 

В іншому 
населеному 

пункті 

31 25,8 
 

Іншу особу  
(є адвокатом, 
юрист-

консультантом) 

19 15,8 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

 

7. Ви вважаєте себе: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Бідним 5 4,2 

Нижче 

середнього 

статку  

13 10,8 

Середнього 

статку  

94 78,3 

Заможним 8 6,7 

Всього 120 100 
 

 8. Як часто Ви були учасником судового 

процесу: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Це мій перший 

судовий процес 

64 53,3 

2-5 разів 32 26,7 

6 разів і більше 24 20 

Всього 120 100 
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9. В якому з видів судового процесу в 

цьому суді Ви берете участь: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цивільний процес 84 70 

Кримінальний 

процес 

32 26,7 

Господарський 

процес 

3 2,5 

Адміністративний 

процес 

1 0,8 

Справа про 
адміністративні 

правопорушення 

0 0 

Всього 120 100 
 

 10. На якій стадії розгляду знаходиться 

Ваша справа: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Розгляд справи 

ще не розпочато 

38 31,7 

Справа 

знаходиться в 

процесі розгляду 

65 54,2 

Розгляд справи 

завершено 
(винесено рішення) 

17 14,2 

Всього 120 100 
 

 

11. Який ступінь Вашої обізнаності з 

роботою судів та суддів в цілому? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Зовсім не 

обізнаний 

10 8,3 

Майже не 

обізнаний 

36 30 

Загалом 

обізнаний 

46 38,3 

Цілком обізнаний 28 23,3 

Всього 120 100 
 

 12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною 

шкалою, якість роботи цього суду: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

дуже погано 8 6,7 

2 7 5,8 

3 31 25,8 

4 46 38,3 

відмінно 28 23,3 

Всього 120 100 
 

 

13.1 Чи легко Вам було знайти будівлю 

суду? 

 13.2 Чи зручно Вам діставатися до 

будівлі суду громадським транспортом? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 Варіанти 

відповідей 
К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 3 2,5  цілком ні 6 6,6 

скоріше ні 0 0  скоріше ні 5 5,5 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

9 7,5  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 4,4 

скоріше так 28 23,3  скоріше так 27 29,7 

цілком так 80 66,7  цілком так 49 53,8 

Всього 120 100   Всього 91 100 

 

13.3 Чи зручно паркувати автомобіль 

(достатньо паркувальних місць) біля 

будівлі суду? 
 

14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у 

доступі до приміщень суду через 

обмеження охорони? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цілком ні 5 17,2 
 

так 20 16,7 

Скоріше ні 10 34,5 
 

ні 100 83,3 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

8 27,6 
 

Всього 120 100 

Скоріше так 3 10,3 
 

  
  

Цілком так 3 10,3 
 

  
  

Всього 29 100 
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15. Як Ви вважаєте, чи люди з обмеже-
ними можливостями можуть безпере-

шкодно потрапити до приміщення суду і 

користуватися послугами суду? 

 

16. Якщо Вам доводилося телефонувати 
до суду, чи завжди вдавалось 

додзвонитися та отримати потрібну 

інформацію телефоном? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 29 26,8 
 

цілком ні 9 8,7 

скоріше ні 5 4,6 
 

скоріше ні 4 3,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

33 30,5 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

22 21,3 

скоріше так 16 14,8 
 

скоріше так 24 23,3 

цілком так 25 23,1 
 

цілком так 44 42,7 

Всього 108 100 
 

Всього 103 100 

Не відповіли 12 
  

Не відповіли 17 
 

 

 

17. Чи дозволяв графік роботи канцеля-

рії суду вчасно та безперешкодно вирі-

шувати Ваші справи у суді (подати по-
зов, ознайомитися з матеріалами, отри-

мати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 6 5 

скоріше ні 14 11,7 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

29 24,2 

скоріше так 22 18,3 

цілком так 49 40,8 

Всього 120 100 
 

 
18. Чи могли би Ви собі дозволити 
витрати на послуги адвоката (юриста-

консультанта) у разі необхідності? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 12 12,7 

скоріше ні 2 2,1 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

8 8,5 

скоріше так 7 7,4 

цілком так 65 69,1 

Всього 94 100 

Не відповіли  26  
 

 

 

19. Чи є характерним для приміщень 

суду достатність зручних місць для 

очікування, оформлення документів, 
підготовки до засідання? 

 

20. Чи є характерним для приміщень 

суду вільний доступ до побутових 

приміщень (туалетів)? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 32 26,7 
 

цілком ні 37 37 

скоріше ні 12 10 
 

скоріше ні 7 7 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

51 42,5 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

12 12 

скоріше так 16 13,3 
 

скоріше так 22 22 

цілком так 9 7,5 
 

цілком так 21 21 

Всього 120 100 
 

Всього 99 100 
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21. Чи є характерним для приміщень 

суду чистота та прибраність приміщень?  

22. Чи є характерним для приміщень 

суду  достатність освітлення? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 1 0,8 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

20 16,7 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

17 14,2 

скоріше так 57 47,5 
 

скоріше так 50 41,7 

цілком так 42 35 
 

цілком так 53 44,2 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

23. Чи зручно у суді розташовані 
інформаційні стенди (дошки об’яв)? 

 

24. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо 
розташування кабінетів, залів судових 

засідань, інших приміщень? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 1 0,8 
 

цілком ні 12 10 

скоріше ні 4 3,3 
 

скоріше ні 7 5,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

13 10,8 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

13 10,8 

скоріше так 36 30 
 

скоріше так 33 27,5 

цілком так 66 55 
 

цілком так 55 45,8 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

25. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо правил 

допуску в суд та перебування в ньому? 
 

26. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо справ, 

що призначені до розгляду? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 9 7,5 
 

цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 7 5,8 
 

скоріше ні 2 1,7 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

14 11,7 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

11 9,2 

скоріше так 37 30,8 
 

скоріше так 44 36,7 

цілком так 53 44,2 
 

цілком так 59 49,2 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

27. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо зразків 

документів (заяв, клопотань, тощо)? 
 

28. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо  порядку 
сплати судових зборів та мита, 

реквізити та розміри платежів? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 1 0,8 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

12 10 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

15 12,5 

скоріше так 45 37,5 
 

скоріше так 40 33,3 

цілком так 62 51,7 
 

цілком так 62 51,7 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 
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29. Чи користувалися Ви сторінкою суду 

в мережі Інтернет ?  

 30. Чи знайшли Ви на сторінці суду 

потрібну для Вас інформацію? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 42 35  Цілком ні 17 40,5 

ні 78 65  скоріше ні 1 2,4 

Всього 120 100  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2 4,8 

    скоріше так 1 2,4 

    цілком так 21 50 

    Всього 42 100 

 

 

31. Чи працівники суду працювали 

старанно та не припускалися помилок, 

які призводили б до перероблення 

документів та порушення строків? 

 

32. Чи виявили працівники апарату 

суду при спілкуванні з Вами такі риси:  

доброзичливість, повага, бажання 

допомогти? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 10 8,3 
 

цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 20 16,7 
 

скоріше ні 4 3,3 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

32 26,7 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

33 27,5 

скоріше так 31 25,8 
 

скоріше так 55 45,8 

цілком так 27 22,5 
 

цілком так 27 22,5 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

 

33. Чи виявили працівники апарату суду 
при спілкуванні з Вами такі риси: 

однакове ставлення до всіх, незалежно від 

соціального статусу ? 

 

34. Чи виявили працівники апарату 

суду при спілкуванні з Вами такі риси:  

професіоналізм, знання своєї справи? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 1 0,8 
 

цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 7 5,8 
 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

22 18,3 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

17 14,2 

скоріше так 50 41,7 
 

скоріше так 63 52,5 

цілком так 40 33,3 
 

цілком так 36 30 

Всього 120 100 
 

Всього 120 100 

 

 

35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпо-

чалося останнє засідання по Вашій справі?  

36. Чи було враховано Ваші побажання 

при призначенні дня та часу засідання? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 20 24,4 
 

цілком ні 17 20,7 

скоріше ні 5 6,1 
 

скоріше ні 4 4,9 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

5 6,1 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 4,9 

скоріше так 10 12,2 
 

скоріше так 9 11 

цілком так 42 51,2 
 

цілком так 48 58,5 

Всього 82 100 
 

Всього 82 100 
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37. Чи вчасно Ви отримували повістки 

та повідомлення про розгляд справи?  

38. Чи вважаєте Ви обґрунтованими 
затримки/ перенесення слухань у 

розгляді Вашої справи? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 4 4,9 
 

цілком ні 18 28,5 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 13 20,6 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

1 1,2 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

10 15,8 

скоріше так 13 15,9 
 

скоріше так 4 6,3 

цілком так 64 78 
 

цілком так 18 28,5 

Всього 82 100 
 

Всього 63 100 

    Не відповіли 19  

 

 

39. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-

ву (одноособово чи як голова колегії 

суддів), наступне: неупередженість та 
незалежність (суддя не піддався зовніш-

ньому тиску , якщо такий був)? 

 

40. Як на Вашу думку, чи було 

характерним для судді, що розглядав 

Вашу справу (одноособово чи як голова 

колегії суддів), наступне: коректність, 
доброзичливість, ввічливість? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 3 3,7 
 

цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 3 3,7 
 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

7 8,5 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

11 9,2 

скоріше так 34 41,5 
 

скоріше так 36 30 

цілком так 35 42,7 
 

цілком так 33 27,5 

Всього 82 100 
 

Всього 82 100 

 

 

41. Як на Вашу думку, чи було 

характерним для судді, що розглядав 

Вашу справу (одноособово чи як голова 
колегії суддів), наступне: належна 

підготовка до справи та знання справи? 

 

42. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-

ву (одноособово чи як голова колегії суд-
дів), наступне: надання можливостей 

сторонам обгрунтовувати свою позицію? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 3 3,7 
 

цілком ні 4 4,9 

скоріше ні 2 2,4 
 

скоріше ні 8 9,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

6 7,3 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

11 13,4 

скоріше так 32 39 
 

скоріше так 25 30,5 

цілком так 39 47,6 
 

цілком так 34 41,5 

Всього 82 100 
 

Всього 82 100 
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43. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу справу 
(одноособово чи як голова колегії суддів), 

наступне: дотримання процедури 

розгляду? 

 
44. Чи рішення по Вашій справі було на 

Вашу користь? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 4 4,9 
 

так 12 75 

скоріше ні 6 7,3 
 

ні 4 25 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

6 7,3 
 

Всього 16 100 

скоріше так 30 36,6 
 

   

цілком так 36 43,9 
 

   

Всього  82 100 
 

   

 
 

45. Чи плануєте Ви оскаржувати 

рішення по Вашій справі?  

46. Чи отримали Ви повний текст 

рішення по Вашій справі? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 5  
 

так 8  

ні 8  
 

ні 8  

Всього 13  
 

Всього 16  

 

 

47. Чи вчасно Ви отримали повний 

текст рішення по Вашій справі?  

48. Чи було рішення викладено легкою, 

доступною для розуміння мовою? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

так 6  
 

цілком так 8  

ні 2  
 

ні 0  

Всього 8   Всього 8  

 
 

49. На Вашу думку, чи було рішення по 

Вашій справі добре обґрунтованим? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цілком ні 1  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

1  

скоріше так 1 
 

цілком так 5 
 

Всього 8 
  

 51. Вкажіть загальну кількість судових 

засідань, що не відбулися через 
неналежну організацію роботи суду: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Не відповіли 1  

0 7  

1 3  

2 2  

3 1  

6 1  

7 1  

15 1  
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53. Які виміри якості роботи суду (за 6 бальною шкалою) слід покращувати в першу 

чергу? (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6- 
найменш важливий вимір якості) 

Виміри 1 2 3 4 5 6 

Доступність суду  16 17 19 13 19 35 

Зручність та комфортність перебування у суді  24 13 22 20 17 23 

Повнота та ясність інформації 6 5 15 16 40 37 

Дотримання термінів судового розгляду  14 24 28 22 20 11 

Якість роботи працівників апарату суду  17 34 19 24 17 8 

Якість роботи судді 42 26 16 24 6 5 

 

 

55. Як Ви вважаєте, чи наявні матері-

ально-технічні ресурси забезпечують 

потреби працівників суду для ефектив-

ного виконання своїх обов’язків? 

 

56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші 

враження від візиту до суду сьогодні у 

порівнянні з Вашими очікуваннями? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 72 80 
 

Кращі, ніж 

очікував 
25 20,8 

ні 18 20 
 

Гірші, ніж 

очікував 
23 19,2 

Всього 90 100 
 

Відповідають 

очікуванням 
72 60 

Не відповіли 30 
  

Всього 120 100 

 

 

57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 

2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змін-

илася якість роботи суду з того часу? 

 

58. Чи відчули Ви певні зміни в організа-

ції роботи цього суду після запровадження 

автоматизованої системи діловодства? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Значно 

погіршилася  
7 13,4 

 

Так, відчув 

позитивні зміни 
33 36,6 

Дещо 

погіршилася  
1 1,9 

 

Так, відчув 

негативні зміни 
1 1,1 

Залишилась без 

змін 
11 21,1 

 

Ні, не відчув 

ніяких змін 
56 62,2 

Покращилась 

несуттєво 
21 40,3 

 
Всього 90 100 

Покращилась 

значно 
12 23   Не відповіли 30 

 

Всього 52 100 
    

Не відповіли 68   
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Додаток 3 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області  

 

1. Вік: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

18-25 років 17 14,3 

26-39 років 35 29,4 

40-59 років 41 34,5 

60 років і 

старші 
26 21,8 

Всього 119 100 
 

 2. Рівень освіти: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Середня та 
неповна середня 

70 58,8 

Базова вища 7 5,9 

Повна вища 42 35,3 

Всього 119 100 
 

 

 

3. Стать: 
 

4. Наявність вищої юридичної освіти: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Чоловіча 59 50 
 

так 15 12,6 

Жіноча 60 50 
 

ні 104 87,4 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 

 

 

5. Де Ви проживаєте:  6. У суді Ви представляєте: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

В населеному 

пункті, де розташо-

ваний цей суд 

59 50 
 

Особисто себе 
(є позивачем / від-
повідачем / свід-

ком / потерпілим) 

105 88,2 

В іншому насе-

леному пункті 
60 50 

 

Іншу особу (є 

адвокатом, юрист-

консультантом) 
14 11,8 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 

 

 

7. Ви вважаєте себе: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Бідним 7 5,9 

Нижче серед-

нього статку  
24 20,2 

Середнього 

статку  
80 67,2 

Заможним 8 6,7 

Всього 119 100 
 

 8. Як часто Ви були учасником судового 

процесу: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Це мій перший 
судовий процес 

58 48,7 

2-5 разів 44 37 

6 разів і більше 17 14,3 

Всього 119 100 
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9. В якому з видів судового процесу в 

цьому суді Ви берете участь: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респонденті
в 

Відсоток 

Цивільний процес 61 51,3 

Кримінальний 

процес 
38 31,9 

Господарський 

процес 
6 5 

Адміністратив-

ний процес 
8 6,7 

Справа про 

адміністративні 

правопорушення 

6 5 

Всього 119 100 
 

 10. На якій стадії розгляду знаходиться 

Ваша справа? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Розгляд справи 

ще не розпочато 
35 29,4 

Справа знахо-

диться в проце-

сі розгляду  

53 44,5 

Розгляд справи 

завершено 
(винесено рішення) 

31 26,1 

Всього 119 100 
 

 

11. Який ступінь Вашої обізнаності з 

роботою судів та суддів в цілому? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Зовсім не 

обізнаний 
7 5,9 

Майже не 

обізнаний 
41 34,5 

Загалом обізнаний 54 45,4 

Цілком обізнаний 17 14,3 

Всього 119 100 
 

 12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною 

шкалою, якість роботи цього суду: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

дуже погано 1 0,8 

2 2 1,7 

3 33 27,7 

4 63 52,9 

відмінно 20 16,8 

Всього 119 100 
 

 

13.1 Чи легко Вам було знайти будівлю 

суду? 
 

13.2 Чи зручно Вам діставатися до бу-

дівлі суду громадським транспортом? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 7 5,9 
 

цілком ні 7 5,9 

скоріше ні 12 10,1 
 

скоріше ні 9 7,6 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

32 26,9 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

48 40,7 

скоріше так 35 29,4 
 

скоріше так 34 28,8 

цілком так 33 27,7 
 

цілком так 20 16,9 

Всього 119 100 
 

Всього 118 100 

 

13.3 Чи зручно паркувати автомобіль 

(достатньо паркувальних місць) біля 

будівлі суду? 
 

14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у 

доступі до приміщень суду через 

обмеження охорони? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цілком ні 0 0 
 

так 6 5 

Скоріше ні 0 0 
 

ні 113 95 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0 
 

Всього 119 100 

Скоріше так 1 
  

  
  

Цілком так 0 
  

  
  

Всього 1 
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15. Як Ви вважаєте, чи люди з обмеже-

ними можливостями можуть безпере-
шкодно потрапити до приміщення суду і 

користуватися послугами суду? 

 

16. Якщо Вам доводилося телефонувати 

до суду, чи завжди вдавалось 
додзвонитися та отримати потрібну 

інформацію телефоном? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 12 10,1 
 

цілком ні 9 8,4 

скоріше ні 15 12,6 
 

скоріше ні 8 7,5 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

41 34,5 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

35 33 

скоріше так 28 23,5 
 

скоріше так 24 22,6 

цілком так 23 19,3 
 

цілком так 30 28,3 

Всього 119 100 
 

Всього 106 100 

      
 

Не відповіли 13 
 

 
 

17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії 
суду вчасно та безперешкодно 

вирішувати Ваші справи у суді (подати 

позов, ознайомитися з матеріалами, 

отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 8 6,7 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

29 24,4 

скоріше так 43 36,1 

цілком так 37 31,1 

Всього 119 100 
 

 
18. Чи могли би Ви собі дозволити 

витрати на послуги адвоката (юриста-

консультанта) у разі необхідності? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 13 11,5 

скоріше ні 15 13,2 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

13 11,5 

скоріше так 27 23,8 

цілком так 45 39,8 

Всього 113 100 

Не відповіли  6 
  

 
 

19. Чи є характерним для приміщень 
суду достатність зручних місць для 

очікування, оформлення документів, 

підготовки до засідання? 

 

20. Чи є характерним для приміщень 
суду вільний доступ до побутових 

приміщень (туалетів)? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 4 3,4 
 

цілком ні 11 9,2 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 24 20,2 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

57 47,9 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

49 41,2 

скоріше так 48 40,3 
 

скоріше так 27 22,7 

цілком так 10 8,4 
 

цілком так 8 6,7 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 
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21. Чи є характерним для приміщень су-

ду чистота та прибраність приміщень?  

22. Чи є характерним для приміщень 

суду  достатність освітлення? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 2 1,7 
 

цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 2 1,7 
 

скоріше ні 5 4,2 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

39 32,8 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

35 29,4 

скоріше так 56 47,1 
 

скоріше так 51 42,9 

цілком так 20 16,8 
 

цілком так 26 21,8 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 

 

23. Чи зручно у суді розташовані 

інформаційні стенди (дошки об’яв)? 
 

24. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо розташу-

вання кабінетів, залів судових засідань, 

інших приміщень? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 2 1,7 
 

цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 6 5 
 

скоріше ні 3 2,5 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

26 21,8 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

47 39,5 

скоріше так 55 46,2 
 

скоріше так 47 39,5 

цілком так 30 25,2 
 

цілком так 20 16,8 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 

 

25. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо правил 

допуску в суд та перебування в ньому? 
 

26. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо справ, 

що призначені до розгляду? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 1 0,8 
 

цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

32 26,9 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

31 26,1 

скоріше так 61 51,3 
 

скоріше так 67 56,3 

цілком так 25 21 
 

цілком так 17 14,3 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 

 

27. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо зразків 

документів (заяв, клопотань, тощо)? 
 

28. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо порядку 

сплати судових зборів та мита, 

реквізити та розміри платежів? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 2 1,7 
 

цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 8 6,7 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

23 19,3 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

38 31,9 

скоріше так 68 57,1 
 

скоріше так 59 49,6 

цілком так 26 21,8 
 

цілком так 11 9,2 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 
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29. Чи користувалися Ви сторінкою суду 

в мережі Інтернет? 

 30. Чи знайшли Ви на сторінці суду 

потрібну для Вас інформацію? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 19 16  Цілком ні 0 0 

ні 100 84  скоріше ні 0 0 

Всього 119 100  більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

5 26,3 

    скоріше так 4 21,1 

    цілком так 10 52,6 

    Всього 19 100 

 

31. Чи працівники суду працювали 
старанно та не припускалися помилок, 

які призводили б до перероблення 

документів та порушення строків? 

 

32. Чи виявили працівники апарату суду 
при спілкуванні з Вами такі риси: 

доброзичливість, повага, бажання 

допомогти? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 11 9,2 
 

цілком ні 4 3,4 

скоріше ні 3 2,5 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

35 29,4 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

24 20,2 

скоріше так 53 44,5 
 

скоріше так 72 60,5 

цілком так 17 14,3 
 

цілком так 19 16 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 

 

33. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси: 

однакове ставлення до всіх, незалежно 
від соціального статусу? 

 

34. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси: 
професіоналізм, знання своєї справи? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 5 4,2 
 

цілком ні 4 3,4 

скоріше ні 8 6,7 
 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

35 29,4 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

27 22,7 

скоріше так 55 46,2 
 

скоріше так 68 57,1 

цілком так 16 13,4 
 

цілком так 19 16 

Всього 119 100 
 

Всього 119 100 

 

35. Чи вчасно (відповідно до графіку) 

розпочалося останнє засідання по Вашій 

справі? 
 

36. Чи було враховано Ваші побажання 

при призначенні дня та часу засідання? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 7 8,3 
 

цілком ні 6 7,1 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 4 4,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 4,8 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

11 13,1 

скоріше так 30 35,7 
 

скоріше так 31 36,9 

цілком так 43 51,2 
 

цілком так 32 38,1 

Всього 84 100 
 

Всього 84 100 
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37. Чи вчасно Ви отримували повістки 

та повідомлення про розгляд справи? 
 

38. Чи вважаєте Ви обґрунтованими 
затримки/ перенесення слухань у 

розгляді Вашої справи? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 2 2,4 
 

цілком ні 7 8,9 

скоріше ні 1 1,2 
 

скоріше ні 9 11,4 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

8 9,5 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

30 38 

скоріше так 27 32,1 
 

скоріше так 20 25,3 

цілком так 46 54,8 
 

цілком так 13 16,5 

Всього 84 100 
 

Всього 79 100 

 

 

39. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-

ву (одноособово чи як голова колегії суд-
дів), наступне: неупередженість та неза-

лежність (суддя не піддався зовнішньо-

му тиску , якщо такий був)? 

 

40. Як на Вашу думку, чи було 

характерним для судді, що розглядав 
Вашу справу (одноособово чи як голова 

колегії суддів), наступне: коректність, 

доброзичливість, ввічливість? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 4 4,8 
 

цілком ні 1 1,2 

скоріше ні 3 3,6 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

31 36,9 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

17 20,2 

скоріше так 39 46,4 
 

скоріше так 46 54,8 

цілком так 7 8,3 
 

цілком так 20 23,8 

Всього 84 100 
 

Всього 84 100 

 
 

41. Як на Вашу думку, чи було 

характерним для судді, що розглядав 
Вашу справу (одноособово чи як голова 

колегії суддів), наступне: належна 

підготовка до справи та знання справи? 

 

42. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-
ву (одноособово чи як голова колегії 

суддів), наступне: надання можливостей 

сторонам обгрунтовувати свою позицію? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 5 6 
 

цілком ні 3 3,6 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 4 4,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

21 25 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

18 21,4 

скоріше так 44 52,4 
 

скоріше так 40 47,6 

цілком так 14 16,7 
 

цілком так 19 22,6 

Всього 84 100 
 

Всього 84 100 
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43. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-
ву (одноособово чи як голова колегії суд-

дів), наступне: дотримання процедури 

розгляду? 

 

44. Чи рішення по Вашій справі було на 

Вашу користь? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 3 3,6 
 

так 21 75 

скоріше ні 1 1,2 
 

ні 7 25 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

18 21,4 
 

Всього 28 100 

скоріше так 43 51,2 
 

   

цілком так 19 22,6 
 

   

Всього  84 100 
 

   

 
 

45. Чи плануєте Ви оскаржувати 

рішення по Вашій справі?  

46. Чи отримали Ви повний текст 

рішення по Вашій справі? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 3 12 
 

так 23  

ні 22 88 
 

ні 3  

Всього 25 100 
 

Всього 26  

 

 

47. Чи вчасно Ви отримали повний 

текст рішення по Вашій справі?  

48. Чи було рішення викладено легкою, 

доступною для розуміння мовою? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 18  
 

цілком ні 1  

ні 1  
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2  

Всього 19  
 

скоріше так 6  

    цілком так 13  

 

 

49. На Вашу думку, чи було рішення по 

Вашій справі добре обґрунтованим? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цілком ні 1  

Скоріше ні 1  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0  

скоріше так 7  

цілком так 13  
 

 50. Вкажіть загальну кількість судових 

засідань, що відбулися по Вашій справі: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

1 2  

2 6  

3 6  

4 2  

5 5  

6 5  

8 1  

13 1  

18 1  

25 1  
 

 

 

 



 

 
72 

ДОДАТКИ 

51. Вкажіть загальну кількість судових 

засідань, що не відбулися через 
неналежну організацію роботи суду: 

 

52. Вкажіть загальну кількість візитів 

до суду, що не були пов'язані з участю в 
судових засіданнях: 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Не відповіли 1  
 

1 2  

0 25  
 

2 6  

1 1  
 

3 4  

2 4  
 

4 3  

   
 

5 1  

   
 

6 3  

 
 

53. Які виміри якості роботи суду (за 6 бальною шкалою) слід покращувати в першу 
чергу? (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6- 

найменш важливий вимір якості) 

Виміри 1 2 3 4 5 6 

Доступність суду  28 6 13 10 21 41 

Зручність та комфортність перебування у суді  7 13 14 22 34 29 

Повнота та ясність інформації 17 18 30 25 20 9 

Дотримання термінів судового розгляду  13 19 23 36 12 16 

Якість роботи працівників апарату суду  13 43 15 17 22 9 

Якість роботи судді 41 20 24 9 10 15 

 
 

55. Як Ви вважаєте, чи наявні 

матеріально-технічні ресурси 
забезпечують потреби працівників суду 

для ефективного виконання своїх 

обов’язків? 

 
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші 
враження від візиту до суду сьогодні у 

порівнянні з Вашими очікуваннями? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Не відповіли 119 
  

Кращі, ніж 

очікував 
12 12,9 

    

Гірші, ніж 

очікував 
8 8,6 

    

Відповідають 

очікуванням 
73 78,4 
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Додаток 4 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області 

 

1. Вік: 
 

2. Рівень освіти; 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

18-25 років 14 11,9 
 

Середня та 
неповна середня 

41 34,7 

26-39 років 40 33,9 
 

Базова вища 20 16,9 

40-59 років 49 41,5 
 

Повна вища 57 48,3 

60 років і старші 15 12,7 
 

Всього 118 100 

Всього 118 100 
    

 

 

3. Стать: 
 

4. Наявність вищої юридичної освіти: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Чоловіча 73 61,9 
 

так 27 22,9 

Жіноча 45 38,1 
 

ні 91 77,1 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

 

5. Де Ви проживаєте: 
 

6. У суді Ви представляєте: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

В населеному 

пункті, де розта-

шований цей суд 

98 83,1 
 

Особисто себе 
(є позивачем / від-

повідачем / свід-
ком / потерпілим) 

96 81,4 

В іншому 

населеному 

пункті 

20 16,9 
 

Іншу особу (є 

адвокатом, юрист-

консультантом) 
22 18,6 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 
 

7. Ви вважаєте себе:  
8. Як часто Ви були учасником судового 
процесу: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Бідним 3 2,5 
 

Це мій перший 

судовий процес 
62 52,5 

Нижче серед-

нього статку  
12 10,2 

 
2-5 разів 23 19,5 

Середнього 

статку  
97 82,2 

 
6 разів і більше 33 28 

Заможним 6 5,1 
 

Всього 118 100 

Всього 118 100 
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9. В якому з видів судового процесу в 

цьому суді  Ви берете участь: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цивільний процес 104 88,1 

Кримінальний 

процес 
14 11,9 

Господарський 

процес 
0 0 

Адміністративний 

процес 
0 0 

Справа про 
адміністративні 

правопорушення 

0 0 

Всього 118 100 
 

 10. На якій стадії розгляду знаходиться 

Ваша справа? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Розгляд справи 

ще не розпочато 
55 46,6 

Справа знахо-

диться в процесі 

розгляду  

55 46,6 

Розгляд справи 

завершено  
(винесено рішення) 

8 6,8 

Всього 118 100 
 

 

11. Який ступінь Вашої обізнаності з 

роботою судів та суддів в цілому? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Зовсім не 

обізнаний 
1 0,8 

Майже не 

обізнаний 
14 11,9 

Загалом обізнаний 71 60,2 

Цілком обізнаний 32 27,1 

Всього 118 100 
 

 12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною 

шкалою, якість роботи цього суду: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

дуже погано 0 0 

2 0 0 

3 19 16,1 

4 68 51,7 

відмінно 38 32,2 

Всього 118 100 
 

 

13.1 Чи легко Вам було знайти будівлю 

суду?  

13.2 Чи зручно Вам діставатися до будів-

лі суду громадським транспортом? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 15 16,8 

скоріше ні 1 0,8 
 

скоріше ні 31 34,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0 0 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

12 13,4 

скоріше так 24 20,3 
 

скоріше так 15 16,8 

цілком так 93 78,8 
 

цілком так 16 17,9 

Всього 118 100   Всього 89 100 

    
Не відповіли 12 

 
 

13.3 Чи зручно паркувати автомобіль 

(достатньо паркувальних місць) біля 

будівлі суду? 
 

14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у 

доступі до приміщень суду через 

обмеження охорони? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цілком ні 0 0 
 

так 1 
 

Скоріше ні 0 0 
 

ні 117 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 
  

Всього 118 
 

Скоріше так 10 
  

   

Цілком так 3 
  

   

Всього 17 
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15. Як Ви вважаєте, чи люди з обмеже-

ними можливостями можуть безпере-
шкодно потрапити до приміщення суду і 

користуватися послугами суду? 

 

16. Якщо Вам доводилося телефонувати 

до суду, чи завжди вдавалось 
додзвонитися та отримати потрібну 

інформацію телефоном? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 44 37,3 
 

цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 32 27,1 
 

скоріше ні 6 5,1 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

21 17,8 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

43 36,4 

скоріше так 16 13,6 
 

скоріше так 33 28 

цілком так 5 4,2 
 

цілком так 34 28,8 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

17. Чи дозволяв графік роботи канцеля-

рії суду вчасно та безперешкодно вирі-

шувати Ваші справи у суді (подати по-

зов, ознайомитися з матеріалами, отри-
мати рішення, ухвалу, вирок та ін.)? 

 

18. Чи могли би Ви собі дозволити 

витрати на послуги адвоката (юриста-

консультанта) у разі необхідності? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 1 0,8 
 

цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 4 3,4 
 

скоріше ні 5 4,2 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

24 20,3 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

17 14,4 

скоріше так 67 56,8 
 

скоріше так 45 38,1 

цілком так 22 18,6 
 

цілком так 49 41,5 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

19. Чи є характерним для приміщень 

суду достатність зручних місць для 

очікування, оформлення документів, 

підготовки до засідання? 

 

20. Чи є характерним для приміщень 

суду вільний доступ до побутових 

приміщень (туалетів)? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 1 0,8 
 

цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 5 4,2 
 

скоріше ні 7 5,9 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

23 19,5 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

22 18,6 

скоріше так 61 51,7 
 

скоріше так 35 29,7 

цілком так 28 23,7 
 

цілком так 9 7,6 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 
 

21. Чи є характерним для приміщень су-

ду чистота та прибраність приміщень?  

22. Чи є характерним для приміщень 

суду достатність освітлення? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 0,8 
 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

15 12,7 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

7 5,9 

скоріше так 51 43,2 
 

скоріше так 48 40,7 

цілком так 51 43,2 
 

цілком так 62 52,5 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 
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23. Чи зручно у суді розташовані 

інформаційні стенди (дошки об’яв)?  

24. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо розта-

шування кабінетів, залів судових 

засідань, інших приміщень? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
 

скоріше ні 9 7,6 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

16 13,6 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

25 21,2 

скоріше так 58 49,2 
 

скоріше так 50 42,4 

цілком так 43 36,4 
 

цілком так 33 28 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

25. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо правил 

допуску в суд та перебування в ньому? 
 

26. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо справ, 

що призначені до розгляду? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 0,8 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

11 9,3 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

9 7,6 

скоріше так 48 40,7 
 

скоріше так 51 43,2 

цілком так 58 49,2 
 

цілком так 58 49,2 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

27. Чи повною мірою задовольняє Вас 
наявна в суді інформація щодо зразків 

документів (заяв, клопотань, тощо)? 
 

28. Чи повною мірою задовольняє Вас 

наявна в суді інформація щодо  порядку 
сплати судових зборів та мита, 

реквізити та розміри платежів? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

14 11,9 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

3 2,5 

скоріше так 62 52,5 
 

скоріше так 44 37,3 

цілком так 42 35,6 
 

цілком так 71 60,2 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

29. Чи користувалися  Ви сторінкою 

суду в мережі Інтернет? 

 30. Чи знайшли Ви на сторінці суду 

потрібну для Вас інформацію? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 37 31,4  Цілком ні 0 0 

ні 81 68,6  скоріше ні 2 5,4 

Всього 118 100 
 більш-менш 

(варіант: і так і ні) 
3 8,1 

    скоріше так 19 51,4 

    цілком так 13 35,1 

    Всього 37 100 
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31. Чи працівники суду працювали 

старанно та не припускалися помилок, 
які призводили б до перероблення 

документів та порушення строків? 

 

32. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси:  
доброзичливість, повага, бажання 

допомогти? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 2 1,7 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

7 5,9 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

9 7,6 

скоріше так 59 50 
 

скоріше так 57 48,3 

цілком так 34 28,8 
 

цілком так 52 44,1 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

33. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси: 

однакове ставлення до всіх, незалежно 
від соціального статусу? 

 

34. Чи виявили працівники апарату суду 

при спілкуванні з Вами такі риси:  
професіоналізм, знання своєї справи? 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 0,8 
 

скоріше ні 1 0,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

8 6,8 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 3,4 

скоріше так 47 39,8 
 

скоріше так 51 43,2 

цілком так 62 52,5 
 

цілком так 62 52,5 

Всього 118 100 
 

Всього 118 100 

 

35. Чи вчасно (відповідно до графіку) 

розпочалося останнє засідання по Вашій 

справі? 

 
36. Чи було враховано Ваші побажання 

при призначенні дня та часу засідання? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток  

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 2 3,2  цілком ні 1 1,6 

скоріше ні 9 14,3  скоріше ні 2 3,2 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

21 33,3  
більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

11 17,5 

скоріше так 27 42,9  скоріше так 29 46 

цілком так 4 6,3  цілком так 20 31,7 

Всього 63 100  Всього 63 100 

 

37. Чи вчасно Ви отримували повістки 

та повідомлення про розгляд справи?  

38. Чи вважаєте Ви обґрунтованими 

затримки/ перенесення слухань у 

розгляді Вашої справи? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 1 1,6 

скоріше ні 1 1,6 
 

скоріше ні 3 4,8 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

4 6,3 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

25 39,7 

скоріше так 23 36,5 
 

скоріше так 27 42,9 

цілком так 35 55,6 
 

цілком так 7 11,1 

Всього 63 100 
 

Всього 63 100 
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39. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-
ву (одноособово чи як голова колегії 

суддів), наступне: неупередженість та 

незалежність (суддя не піддався 

зовнішньому тиску , якщо такий був)?  

40. Як на Вашу думку, чи було харак-
терним для судді, що розглядав Вашу 

справу (одноособово чи як голова коле-

гії суддів), наступне: коректність, 

доброзичливість, ввічливість? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 1,6 
 

скоріше ні 1 1,6 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2 3,2 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2 3,2 

скоріше так 23 36,5 
 

скоріше так 23 36,5 

цілком так 37 58,5 
 

цілком так 37 58,7 

Всього 63 100 
 

Всього 63 100 

 

41. Як на Вашу думку, чи було 

характерним для судді, що розглядав 
Вашу справу (одноособово чи як голова 

колегії суддів), наступне: належна 

підготовка до справи та знання справи? 

 

42. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-
ву (одноособово чи як голова колегії суд-

дів), наступне: надання можливостей 

сторонам обгрунтовувати свою позицію? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0 
 

цілком ні 0 0 

скоріше ні 1 1,6 
 

скоріше ні 0 0 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

6 9,5 
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2 3,7 

скоріше так 23 36,5 
 

скоріше так 18 28,6 

цілком так 33 52,4 
 

цілком так 43 68,3 

Всього 63 100 
 

Всього 63 100 

 

43. Як на Вашу думку, чи було характер-

ним для судді, що розглядав Вашу спра-

ву (одноособово чи як голова колегії суд-
дів), наступне: дотримання процедури 

розгляду? 

 
44. Чи рішення по Вашій справі було на 
Вашу користь? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток  

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

цілком ні 0 0  так 4  

скоріше ні 1 1,6  ні 4  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

1 1,6  Всього 8 100 

скоріше так 20 31,7     

цілком так 41 65,1     

Всього  63 100     

 

45. Чи плануєте Ви оскаржувати 

рішення по Вашій справі?  

46. Чи отримали Ви повний текст 

рішення по Вашій справі? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 1  
 

так 2  

ні 7  
 

ні 6  

Всього 8 100 
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47. Чи вчасно Ви отримали повний 

текст рішення по Вашій справі?  

48. Чи було рішення викладено лег-кою, 

доступною для розуміння мовою? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

так 1  
 

цілком ні 0  

ні 1  
 

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

0  

    скоріше так 2  

    цілком так 0  

 

49. На Вашу думку, чи було рішення по 

Вашій справі добре обґрунтованим?  

50. Вкажіть загальну кількість судових 

засідань, що відбулися по Вашій справі: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Цілком ні 0  
 

1 2  

Скоріше ні 0  
 

2 4  

більш-менш 
(варіант: і так і ні) 

2   3 2  

скоріше так 0      

цілком так 0      

 

51. Вкажіть загальну кількість судових 

засідань, що не відбулися через 

неналежну організацію роботи суду: 

 

52. Вкажіть загальну кількість візитів 

до суду, що не були пов'язані з участю в 

судових засіданнях: 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток  

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

0 7   0 8  

1 1      

 

53. Які виміри якості роботи суду (за 6 бальною шкалою) слід покращувати в першу 

чергу? (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу), 6- 

найменш важливий вимір якості) 

Виміри 1 2 3 4 5 6 

Доступність суду  7 5 15 36 38 17 

Зручність та комфортність перебування у суді  0 1 12 11 21 73 

Повнота та ясність інформації 3 4 10 27 52 22 

Дотримання термінів судового розгляду  16 20 40 29 7 6 

Якість роботи працівників апарату суду  25 46 35 12 0 0 

Якість роботи судді 67 42 6 3 0 0 

 

55. Як Ви вважаєте, чи наявні матері-
ально-технічні ресурси забезпечують по-

треби працівників суду для ефективного 

виконання своїх обов’язків? 

 
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші 
враження від візиту до суду сьогодні у 

порівнянні з Вашими очікуваннями? 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

 

Варіанти 

відповідей 

К-сть 

респондентів 
Відсоток 

Так 103 87,3 
 

Кращі, ніж 

очікував 
12 10,2 

Ні 15 12,7 
 

Гірші, ніж 
очікував 

9 7,6 

Всього 118 100 
 

Відповідають 
очікуванням 

97 82,2 

      
 

Всього 118 100 
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57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 

2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змі-
нилася якість роботи суду з того часу? 

 

58. Чи відчули Ви певні зміни в організа-

ції роботи цього суду після запроваджен-
ня автоматизованої системи діловодства?  

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 
 

Варіанти 
відповідей 

К-сть 
респондентів 

Відсоток 

Важко сказати 0 0 
 

Так, відчув по-

зитивні зміни 
22 24,1 

Значно 

погіршилася 
0 0 

 

Так, відчув 

негативні зміни 
4 4,4 

Дещо 

погіршилася  
3 7,3 

 

Ні, не відчув 

ніяких змін 
65 71,4 

Залишилась без 

змін 
15 36,6 

 
Всього 91 100 

Покращилась 

несуттєво 
23 56,1 

 
Не відповіли 27 

 

Покращилась 

значно 
0 0       

 

Всього 41 100 
    

Не відповіли 73 
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Інформація про Творче об’єднання «ТОРО» 

Творче об’єднання «ТОРО» є Представництвом в Україні Transparency International та 
працює над обмеженням рівня корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і 

доброчесності публічної влади і громадянського суспільства.  

Організація спеціалізується на аналізі публічної політики; громадському контролі та 

антикорупції; залученні громадськості до вироблення владних рішень та протидії корупції на 

всіх рівнях. Ключовими пріоритетами діяльності організації є: і) прозорі публічні фінанси; іі) 
належне та підзвітне врядування; ііі) сильні громадські антикорупціонери.  

Transparency International Україна є учасником ключових громадських коаліцій України, 

що працюють за такими напрямами: І) доступ до публічної інформації – співзасновник 

громадського Партнерства «Новий громадянин», www.newcitizen.org.ua; ІІ) громадський 

контроль за державними закупівлями – співзасновник та секретаріат громадського 
Партнерства «За доброчесні державні закупівлі», www.integrity.pp.ua; ІІІ) належне врядування 

– співзасновник та секретаріат громадського Партнерства на підтримку впровадження в 

Україні ініціативи «Відкритий Уряд», www.toro.org.ua/ogp; IV) участь громадськості у 

протидії корупції – співзасновник та секретаріат Всеукраїнської коаліції громадських 81нти 
корупціонерів, www.anticorruption.in.ua; v) громадський контроль – співзасновник та 

секретаріат Всеукраїнської коаліції на підтримку впровадження в Україні інструменту 

«Громадська експертиза органів публічної влади», www.civicexpert.in.ua; 

Ексклюзивними інформаційно-освітніми продуктами Transparency International Україна є:  

 Програма консультативного супроводу з організації та проведення громадської 
антикорупційної експертизи;  

 Програма професійної підготовки громадських антикорупціонерів; 

 Програма консультативного супроводу з організації та проведення громадської 

експертизи;  

 Програма професійної підготовки активістів громадських рад;  
 Щомісячний Інформаційний бюлетень антикорупційного спрямування «На шляху до 

доброчесності».  

Більше інформації про діяльність Transparency International Україна доступна на сайті www.ti-

ukraine.org  

 

 

http://www.newcitizen.org.ua/
http://www.integrity.pp.ua/
http://www.toro.org.ua/ogp
http://www.anticorruption.in.ua/
http://www.civicexpert.in.ua/
http://www.ti-ukraine.org/
http://www.ti-ukraine.org/
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Інформація про Проект Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) 

«Справедливе правосуддя» 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» 

працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства 

права в Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та 

підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи 

та зростання довіри суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на 
досягненнях попереднього проекту USAID «Україна: верховенство права», який 

реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року в рамках Угоди про співробітництво між Урядом 

України та Урядом Сполучених Штатів. 

Завданнями проекту є сприяння: 

 розробці нормативно-правової бази судової реформи у відповідності до 
європейських та міжнародних стандартів стосовно підзвітності та незалежності 

судової влади; 

 підвищенню рівня прозорості та підзвітності в діяльності ключових судових установ; 

 підвищенню професіоналізму та ефективності судової системи України; 

 посиленню ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу просування 
судової реформи. 

Проект активно співпрацює з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою 

України, Конституційною Асамблеєю, Верховним Судом України, Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України, Вищою радою юстиції, Вищим адміністративним судом України, 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищим 
господарським судом України, Державною судовою адміністрацією України, Міністерством 

юстиції України, Національною школою суддів України, Радою суддів України, неурядовими 

організаціями, вищими навчальними закладами, засобами масової інформації та іншими 

організаціями. 

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ 

Вдосконалення нормативно-правової бази судової системи України 

 Забезпечення експертної підтримки процесу реалізації і вдосконалення Закону «Про 

судоустрій і статус суддів» та у здійсненні конституційної реформи; 

 Сприяння виробленню та прийняттю якісних законодавчих актів, ключових для 
реформування судової системи; 

 Забезпечення експертного аналізу законодавчих ініціатив та проектів нормативних 

актів на предмет оцінки їх відповідності міжнародним і європейським стандартам 

щодо незалежності судової влади, реформи адвокатури та реформи юридичної 

освіти; 
 Проведення публічних заходів з широким залученням громадськості, медіа та 

експертного середовища до обговорення судово-правової реформи. 

Добір суддів, етикa та дисциплінарнa відповідальність суддів 

 Сприяння якісній реалізації положень законодавства по впровадженню в практику 

повноважних органів конкурсного добору кандидатів для призначення на посаду 
судді з урахуванням їх професійних досягнень та особистих характеристик; 

 Експертна допомога у вдосконаленні механізму тестування кандидатів на посаду 

суддів; 
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 Посилення спроможності судової системи з допомогою навчальних заходів плекати 

дотримання суддями етичних стандартів; 

 Підтримка органів суддівського самоврядування у розробці нової редакції Кодексу 

суддівської етики; 
 Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у вдосконаленні 

дисциплінарної практики щодо суддів через покращення адміністративних процедур 

та вироблення якісних документів, які регулюють процедури подання, перевірки та 

розгляду скарг (заяв) про неналежну поведінку суддів. 

Підвищення професіоналізму суддів 
 Експертна підтримка інституційного становлення Національної школи суддів 

України; 

 Допомога Національній школі суддів України в розробці та впровадженні ключових 

навчальних програм для суддів та працівників апарату судів (етика, написання 

судових рішень, права людини, управління людськими ресурсами тощо); 
 Сприяння розробці програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 

 Сприяння підготовці суддів-викладачів для Національної школи суддів України; 

 Підтримка зусиль Національної школи суддів України з розробки та проведення 

навчальних заходів для підвищення кваліфікації суддів; 

 Сприяння роботі з підготовки та публікації навчальних матеріалів і посібників для 
суддів. 

Розвиток організаційної спроможності судових установ 

 Експертна допомога Раді суддів України та Державній судовій адміністрації України 

у виробленні стандартизованої системи оцінки діяльності суду;  

 Сприяння процесу підготовки довгострокового стратегічного плану розвитку судової 
системи; 

 Сприяння вдосконаленню бюджетного процесу для судової системи та судового 

адміністрування; 

 Експертна підтримка процесу автоматизації судової системи України. 

Залучення громадянського суспільства до процесу реформування судової системи  

 Підтримка організацій громадянського суспільства у вироблені ефективних засобів 

ведення діалогу з законотворцями та високопосадовцями стосовно судової реформи; 

 Залучення української громадськості до впровадження судової реформи через заходи 

з громадської освіти та адвокатування; 

 Підтримка діяльності громадських організацій у веденні ефективного моніторингу 
функціонування судової системи та впровадження судової реформи. 

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає 

економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога 

USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, 

охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного 
розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. 

Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-

сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook 

https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

 

Проект USAID «Справедливе правосуддя» 

вул. Івана Франка, 36, 3 поверх 
Київ, Україна, 01030 

тел./факс +38(044) 581-3303 

office@fair.org.ua  

www.fair.org.ua 
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