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I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Спільною проблемою всіх судових систем є визначення загальної необхідної 
кількості суддів у судах кожного типу, в кожному місці розташування суду для 
забезпечення справедливої та ефективної обробки справ, що надходять до судів. 
Метою цього дослідження є допомогти: 

 
• Визначити кількість суддів, які загалом потрібні для обробки справ, що 

надійшли до місцевих судів загальної юрисдикції, та визначити, як ці судді 
повинні бути розподілені по регіонам (наприклад, скільки суддів потрібно для 
кожного з 665 місцевих судів); 

• Отримати інформацію про умови праці в судах і фактори, які можуть 
спричинити затримки та неефективне виконання обов’язків; 

• Збалансувати навантаження на суддів у судах та судовій системі; 
• Визначити, скільки суддів і скільки часу необхідно для вирішення залишку 

справ у суді; 
• Підготувати і надати об’єктивне фінансування у відповідь на бюджетні запити 

судів. 
 

У першій фазі дослідження, що проводилося навесні та влітку 2012 року, взяли участь 
голови всіх місцевих судів загальної юрисдикції. 
 
Рада суддів України і Державна судова адміністрація України обрали 80 судів для 
участі в другій фазі дослідження. Суди обиралися таким чином, щоб забезпечити 
репрезентативність судів усіх регіонів, розмірів та типів (наприклад, міські, районні, 
міськрайонні). Ця фаза дослідження потребує від УСІХ суддів з кожного з 80 судів: 
 

1. Заповнити анкету на початку дослідження. 
2. Занотувати час, який він/вона присвятили розгляду справ та іншим видам 

діяльності судді впродовж шести тижнів. Шеститижневий період 
починається в понеділок, 22 жовтня 2012 року, і завершується в п’ятницю, 
30 листопада 2012 року (у разі зміни дат проведення дослідження Вам буде 
надіслано додаткове повідомлення). 

3. Заповнити анкету по завершенню дослідження. 
 
Ці інструкції містять інформацію щодо кожної з цих трьох вимог. 
 

Перед початком дослідження Ви мали отримати такі матеріали: 
 
1. Електронний лист від Державної судової адміністрації з Вашим конфіденційним 

ідентифікаційним номером для дослідження. 
2. Електронний лист від Державної судової адміністрації з документом у форматі 

Excel під назвою OTSlog.xlsx у додатку. До нього також прикріплено електронні 
копії матеріалів, які Ви отримали в друкованому вигляді. 

 
Збережіть ці електронні листи і додатки для використання під час дослідження. 
 
До початку дослідження уважно ознайомтеся з цим буклетом. Переглядаючи Додатки 

А, Б і В зверніть особливу увагу на інформацію про типи справ і проваджень, з 
якими Ви маєте справу. 
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II. АНКЕТА НА ПОЧАТКУ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Метою анкети на початку дослідження є зібрати контекстуальну інформацію, яка 
допоможе нам тлумачити іншу інформацію, зібрану в ході дослідження. У частині А 
цієї анкети необхідно вказати основну інформацію про себе та тип справ, які Ви 
розглядаєте. У частині Б цієї анкети необхідно надати інформацію про умови праці у 
Вашому суді. 
 
Друкований варіант анкети міститься в буклеті «Анкета і журнал видів діяльності». 
Окрім цього, Державна судова адміністрація надіслала Вам електронну копію разом із 
матеріалами для дослідження. Ви також можете завантажити копію анкети звідси: 
http://www.fair.org.ua//index.php/index/library/17. 
 
Роздрукуйте копію анкети і заповніть її впродовж першого тижня проведення 
дослідження. В анкеті необхідно буде зазначити код суду і Ваш ідентифікаційний 
номер для дослідження. Ви повинні були отримати цей номер в електронному листі від 
ДСА; якщо Ви його не отримали або видалили повідомлення, зв’яжіться з Антоніною 
Петрівною Поліщук, начальником відділу статистики ДСА України. 
 
Заповніть анкету впродовж першого тижня проведення дослідження і надішліть її 
паперову копію Антоніні Петрівні Поліщук, начальнику відділу статистики ДСА 
України. Окрім того, надішліть скановану копію заповненої анкети на адресу 
ots@fair.org.ua. 
 
 
 

 
 
 

http://www.fair.org.ua/index.php/index/library/17
mailto:ots@fair.org.ua
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III. ЖУРНАЛИ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
A. Загальна інформація 
 
Дослідження вимагає, щоб кожний суддя (або його помічник) зазначав час, який 
він/вона витрачає на розгляд справ або інші види діяльності судді, впродовж шести 
тижнів. Шеститижневий період починається в понеділок, 22 жовтня 2012 року, і 
завершується в п’ятницю, 30 листопада 2012 року. 
 
Ми надали Вам стандартизовані журнали видів діяльності для звітування про види 
діяльності, які Ви виконували під час дослідження. В цій інструкції містяться 
пояснення того, як використовувати журнали. Заповнюйте від руки друкований 
примірник журналів у буклеті «Анкета і журнал видів діяльності» для систематичного 
звітування про види діяльності кожного дня впродовж шести тижнів. У кінці кожного 
робочого тижня переносьте інформацію з друкованого примірника журналу або 
журналів за цей день у файлExcel під назвою «OTSLog.xls», перейменуйте файл, 
слідуючи інструкціям, а тоді надішліть його адміністраторам дослідження за адресою 
ots@fair.org.ua (більш детальну інформацію про це можна знайти на сторінці 4). 
 
1. Коли звітувати 
Заповнюйте окремий журнал для кожного Вашого робочого дня впродовж проведення  
дослідження, незалежно від того, чи Ви працюєте в звичні робочі години під час 
робочого тижня (з понеділка по п’ятницю), чи понаднормово або на вихідні/свята. Вам 
може знадобитися більше однієї сторінки журналу для заповнення всіх видів 
діяльності, виконаних за цей день. 
 
2. Про що звітувати 
Заповнюйте один рядок журналу для кожного виду робочої діяльності на дату 
заповнення журналу, незалежно від того, коли і де вона виконувалася. Вносьте в 
журнал навіть найменше завдання, оскільки, зрештою, час, витрачений на нього, може 
бути досить суттєвим за весь період дослідження. 
 
У журналі є два розділи: до першого розділу вносять види діяльності, пов’язані з  
розглядом справ, а до іншого – інші виді діяльності судді (наприклад, адміністрування 
офісу, освіта/навчання, зв’язки з громадськістю, управління судом, відрядження). 
 
В обох розділах для кожного рядка журналу необхідно заповнити три поля, де Ви 
надаєте таку інформацію: код діяльності – що було зроблено, код місця – де це було 
зроблено, час (у хвилинах) – скільки часу це зайняло. Є коди діяльності для видів 
діяльності, пов’язаних із розглядом справ, і для інших видів діяльності (наприклад, 
адміністрування офісу, управління судом). 
 
Для видів діяльності, пов’язаних із розглядом справ, необхідно заповнити додаткові 
поля. Звіт, у якому використовується один із кодів виду діяльності, пов’язаної з 
розглядом справ, повинен також містити тип справи (використовуючи загальний код, і, 
за доречності, конкретний код). Для  діяльності, що передбачає розгляд багатьох справ,  
необхідно надати інформацію щодо кількості справ певного типу із зазначенням часу, 
місця та виду діяльності. Для отримання інструкцій щодо звітування про таку 
діяльність, дивіться Розділ В «Звітування про декілька справ». Є також чотири 
додаткові поля, які можуть стосуватися справ, розгляд яких потребує участі колегії 
суддів, які стосуються неповнолітніх або при розгляді яких виникають затримки. 
 

mailto:ots@fair.org.ua
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3. Повернення журналів. 
 
Повертайте заповнені журнали щотижняу файлі Excelелектронною поштою на адресу 
ots@fair.org.ua, а буклет «Анкета і журнал видів діяльності» поверніть поштою в кінці 
періоду дослідження. 
 

• Використовуйте друковані журнали в буклеті «Анкета і журнал видів 
діяльності» для систематичного заповнення кожного дня впродовж шести 
тижнів. 

• Щопонеділка відкривайте файл Excel під назвою «OTSLog.xls» та перейменуйте 
його, зазначивши в назві Ваш ідентифікаційний номер для дослідження, дату 
журналу і сторінку журналу. Використовуйте такий формат: 
ІН№_ДД_ММ_РРРР.xlsx. Наприклад, файл із інформацією за 22 жовтня 2012 
року судді з ідентифікаційним номером 1010 слід назвати: 1010_22_10_2012 
.xlsx. 

• В кінці кожного дня протягом тижня переносьте інформацію з друкованого 
журналу або журналів за цей день до файлу Excel. Файл містить окрему 
закладку на кожний день тижня, а також достатньо місця для заповнення до 
п’яти сторінок журналу за один день. 

• Щопонеділка, надсилайте файл за минулий тиждень за адресою: ots@fair.org.ua. 
• Наприкінці періоду дослідженнянадішлітьзаповнені друковані журнали з 

буклету «Анкета і журнал видів діяльності» Антоніні Петрівні Поліщук, 
начальнику відділу статистики ДСА України. 

 
Зберігайте файли Excel, що містять інформацію з дослідження, доки ми не повідомимо 
Вам, що їх можна видалити. Ми проводитимемо аналіз інформації, наданої Вами та 
іншими суддями, впродовж декількох місяців після завершення звітного періоду, і в 
нас можуть виникнути запитання до Вас. 
 

mailto:ots@fair.org.ua
mailto:ots@fair.org.ua
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Б.  Заповнювання журналу видів діяльності за день 
 
1. Верхній колонтитул журналу 
 
Згори журналу слід вказати ідентифікаційний номер судді, що заповнює журнал, код 
суду, в якому працює цей суддя, дату виконання видів діяльності, сторінку журналу. 
 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР СУДДІ: Введіть ідентифікаційний номер, 
присвоєний Вам для цього дослідження. 
 
КОД СУДУ: Введіть код свого суду. 
 
ДАТА:Введіть дату, коли виконувалися ті види діяльності, про які Ви звітуєте. 
 
НОМЕРСТОРІНКИ:ЯкщоВам потрібна більше, ніж одна сторінка, щоб прозвітувати 
про Вашу роботу за один день, ставте на кожній сторінці номер (наприклад, 1, 2, 3 
тощо). У разі, якщо кількість сторінок в паперовому журналі виявиться недостатньою, 
зробіть необхідну кількість копій чистої сторінки журналу, та приєднайте заповнені 
сторінки до журналу.  
 
СЬОГОДНІ НЕМАЄ, ПРО ЩО ЗВІТУВАТИ: Якщо Ви не працювали в звичайний 
робочий день (понеділок – п’ятниця) під час цього дослідження, заповніть поля у 
верхньому колонтитулі журналу та поставте відмітку в цій комірці. 
 
Після цієї загальної інформації в журналі є два блоки для звітування про види 
діяльності і про час, витрачений на них. Перший блок призначений для звітування про 
види діяльності, пов’язані з розглядом справ, і час. Другий блок призначений для 
звітування про витрачений час та інші види професійної діяльності. 
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2. Звітування про види діяльності, пов’язані з розглядом справ 
 
ТИП СПРАВИ:Введіть загальний і конкретний коди, що відповідають загальній 
категорії та конкретному типу справи, щодо якої Ви звітуєте. Як показано на таблиці 
нижче, є десять кодів для загальних категорійсправ. Окрім цих загальних кодів, слід 
використовувати коди конкретних типів справ, за винятком Загального коду 10. 
Конкретні коди наведені в Додатку А цього буклету. 
 
КОД ЗАГАЛЬНОЇ 
КАТЕГОРІЇ СПРАВ  

ТИП СПРАВИ АБО 
ПРОВАДЖЕННЯ  

КОД КОНКРЕТНОГО ТИПУ 
СПРАВ  
(див. Додаток А з переліком кодів) 

КРИМІНАЛЬНІ  
1 Кримінальні справи Потрібно також використати один із 

конкретних кодів 101-150 
2 Інші види кримінального 

провадження 
Потрібно також використати один із 
конкретних кодів 201-206 

ЦИВІЛЬНІ  
3 Цивільні справи позовного 

провадження 
Потрібно також використати один із 
конкретних кодів 301-339 

4 Цивільні справи наказного 
провадження 

Потрібно також використати один із 
конкретних кодів 401-403 

5 Окреме провадження Потрібно також використати один із 
конкретних кодів 501-518 

6 Інші види цивільного провадження Потрібно також використати один із 
конкретних кодів 601-606 

АДМІНІСТРАТИВНІ  
7 Адміністративні справи Потрібно також використати один із 

конкретних кодів 701-722 
8 Інші види провадження, що 

стосується адміністративних справ  
Потрібно також використати один із 
конкретних кодів 801-804 

АДМІНІСТРАТИВНІПРАВОПОРУШЕННЯ  
9 Справи про адміністративні 

правопорушення 
Потрібно також використати один із 
конкретних кодів 901-917 

10 Справи, пов’язані з виконанням 
рішень щодо адміністративних 
правопорушень 

Конкретний код не потрібний. 

 
КІЛЬКІСТЬ СПРАВ:Введіть кількість справ для кожного конкретного типу, щодо 
якого звітуєте про часові затрати. Це поле потрібно заповнювати лише якщо рядок 
журналу стосується більше ніж однієї справи. Для отримання більш детальних 
інструкцій дивіться Розділ В «Звітування про декілька справ» на сторінці 10. 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ:Введіть один із 11 кодів видів діяльності, що пов’язані з розглядом 
справ. Не всі коди можна застосовувати для кожного типу справ. У Додатку Б 
містяться детальні пояснення щодо того, як застосовувати коди до роботи над 
основними типами справ і проваджень. 
 
Новий Кримінальний процесуальний кодекс, який набуде чинності з 19.11.2012, 
змінює деякі аспекти того, як обробляються кримінальні справи. Більшість видів 
діяльності судді в кримінальних справах, які регулюються або старим, або новим 
Кримінальним процесуальним кодексом, підпадають під Коди діяльності A – J. Однак, 
якщо відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу Вам необхідно 
виконувати нове завдання, використовуйте Код діяльності К і надайте короткий опис 
(до п’яти слів) того, що Ви зробили. 
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Код Опис 
A Попередній розгляд матеріалів 
B Підготовка до попереднього слухання 
C Попереднє слухання 
D Підготовка до судового розгляду або слухання по суті 
E Підготовка рішення до слухання або судового розгляду справи по суті  
F Слухання або розгляд справи по суті 
G Обговорення і підготовка проекту рішення (після слухання в разі 

проведення слухання); Розробка проекту рішення в разі, коли слухання 
не проводиться 

H Оголошення рішення в залі судових засідань  
I Написання рішення після оголошення рішення в залі судових засідань  
J Підготовка справи для оскарження  
K Нові види діяльності згідно з новим Кримінальним процесуальним 

кодексом 
 
Якщо Ви виконуєте одночасно два види діяльності для одного й того ж самого типу 
справи, і неможливо розділити час між двома видами діяльності, введіть в один рядок 
обидва коди діяльності для показника часових затрат. Див. рядок 2 Прикладу журналу 
1, який показує, що суддя і переглядав матеріали справи, і готувався до слухання, А 
ТАКОЖ готував проект попередніх рішень для шести справ, що стосуються виконання 
рішень у кримінальних справах, упродовж 45 хвилин. Порівняйте з рядками 3, 4 і 5 
Прикладу журналу 1. У цих рядках наведено окремі види діяльності для справи про 
крадіжку. 
 
МІСЦЕ: Введіть «1», якщо цей вид діяльності виконується у Вашому робочому 
кабінеті, «2» – в залі судових засідань, «3» – в нарадчій кімнаті, «4» – в іншій частині 
приміщення суду, «5» – вдома, «6» – в інших місцях. 
 
ЧАС:  Введіть кількість хвилин, які Ви витратили на виконання видів діяльності, 
занесених до журналу. Якщо Ви витратили більше години, переведіть час у хвилин. 
Наприклад, 1 годину 20 хвилин слід записати як 80 хвилин. 
 
СПРАВА РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ КОЛЕГІЄЮ СУДДІВ? Поставте відмітку, якщо 
справа розглядається колегією суддів. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ СУДДЯ В КОЛЕГІЇ?  Поставте відмітку, якщо Ви головуючий 
суддя цієї колегії. 
 
СПРАВА СТОСУЄТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІХ?  Поставте відмітку, якщо справа 
стосується неповнолітніх.   
 
ЗАТРИМКИ ПРИ РОЗГЛЯДІ?Поставте відмітку, якщо зазначений час включає 
процесуальні затримки, наприклад, перенесення через проблеми з оповіщенням 
(повістками) або складанням графіку. ЗАУВАЖТЕ: питання процесуальних затримок 
висвітлені також в анкеті на початку дослідження. 
 
 
3. Звітування про час, витрачений на інші види діяльності судді 
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Цей розділ призначений для звітування про час, який Ви витратили на інші види 
діяльності судді та професійної діяльності. НЕ звітуйте про час, витрачений упродовж 
робочого дня на справи, не пов’язані з обов’язками судді, включаючи, наприклад, обід 
та особисті справи. Якщо трапляється таке, що особисті справи поєднуються з 
професійною діяльністю (наприклад, коли Ви відвідуєте робочий обід з іншими 
суддями Вашого суду для обговорення адміністративних питань), НЕОБХІДНО 
звітувати про час із зазначенням відповідного коду діяльності. 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ:Введіть один із 7 зазначених нижче кодів видів діяльності, не 
пов’язаних із розглядом справ.  
 
КОД НАЗВА ОПИС ПРИКЛАДИ 
L Адміністрування офісу Час, який Ви витрачаєте на адміністрування офісу, 

персоналу та робочих процесів 
 Контроль та навчання 

персоналу 
 Перегляд щоденної 

кореспонденції, не 
пов’язаної з розглядом 
конкретних справ 

M Навчання/освіта судді Час, який Ви витрачаєте на професійну підготовку 
судді або юридичну освіту. 
 

 Участь в навчальних 
семінарах і програмах  

 Проведення навчання 
для інших суддів 

 Перегляд юридичних 
публікації, не 
пов’язаних з розглядом 
конкретних справ  

N Зв’язки з громадськістю / 
інформування 
громадськості 

Час, який Ви витрачаєте на комунікацію з 
громадськістю та на інші види діяльності зі зв’язків 
із громадськістю, не пов’язані з розглядом 
конкретних справ 

 Відповіді на листи від 
громадськості  

 Зустрічі з 
представниками 
громадськості 

O Управління судом Час, який Ви витрачаєте на розробку та 
впровадження процедур/інструкцій для суддів, судів 
або колегій суддів.  

 Розробка, перегляд, 
впровадження, 
управління або оцінка 
інструкцій та ресурсів 
для суддів, судів або 
колегій суддів 

 Представництво суду 
перед іншими 
урядовими органами та 
вищими судами 

 Діяльність в межах 
комітетів із розробки 
політик 

P Інша професійна діяльність Час, який Ви витрачаєте на інші види професійної 
діяльності для сприяння підвищенню обізнаності із 
роботою судової та законодавчої систем. 

 Засвідчення 
зобов’язань перед 
правниками та 
громадськістю 

 Супровід делегацій з 
інших юрисдикцій 

Q Відрядження (пов’язані зі 
справою) 

Час, який Ви витрачаєте на відрядження для роботи 
над справами поза межами Вашого суду. 

 

R Відрядження (інші робочі 
поїздки) 

Час, який Ви витрачаєте на поїздки для участі в 
офіційних заходах, таких як організаційні зустрічі 
або навчання.  
 

НЕ зазначайте час, який Ви 
витрачаєте в дорозі від дому 
до Вашого суду (тобто, час, 
який ви витрачаєте щодня, 
щоб дістатися до роботи). 
Якщо Ви працюєте над 
справами в дорозі, 
ЗАЗНАЧТЕ цей час, 
використовуючи 
відповідний код діяльності. 
Якщо ви працюєте над 
справами під час переїздів, 
зазначте цю роботу, 
використовуючи 
відповідний код діяльності 
(досудової або діяльності 
після слухання справи), та 
зазначте решту часу, що 
витрачається на поїздку 
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МІСЦЕ: Введіть «1», якщо цей вид діяльності виконується у Вашому робочому 
кабінеті, «2» – в залі судових засідань, «3» – в нарадчій кімнаті, «4» – в іншій частині 
приміщення суду, «5» – вдома, «6» – в інших місцях. 
 
ЧАС:  Введіть кількість хвилин, які Ви витратили на виконання видів діяльності, 
занесених до журналу. 
 
В. Звітування про види діяльності, пов’язані з розглядом декількох справ 
 
Деякі з Ваших видів діяльності можуть передбачати обробку значної кількості справ за 
один проміжок часу. Така робота включає проведення декількох попередніх слухань, 
наприклад, адміністративних справ щодо «дітей війни» за проміжок часу або 
підписання декількох наказів у різних справах за один раз. 
 
Загалом, про час, витрачений на виконання такої роботи, слід звітувати сумарно, 
зазначаючи, скільки хвилин було витрачено на справи певного типу і скільки справ 
цього типу було оброблено за звітний час. Виняток становитиме окреме звітування про 
номер справи для будь-якої окремої справи, яка, сама по собі, зайняла значно більше 
часу в порівнянні з іншими. 
 
Приклад 1: Ви проводили судове засідання для розгляду 20 адміністративних справ 
«Соціальний захист дітей війни» в залі судових засідань упродовж години. Більшість 
справ було заслухано за короткий проміжок часу, але одна зі справ зайняла 15 хвилин. 
Про справу, яка зайняла 15 хвилин, слід прозвітувати в окремому рядку журналу, 
зазначивши, що на решту 19 справ було витрачено 45 хвилин. Спочатку в журналі 
необхідно зазначити окрему справу, а в наступному рядку зазначити решту 45 хвилин 
та кількість 19 справ. 
 

Тип справи 
 

Код місця 
 

 

Код 
загальної 
категорії 
справи  

 

Код 
конкретного 
типу справи  
 

Кількість 
справ 

(Заповніть в 
разі, якщо Ви 
розглядаєте 

багато справ за 
один проміжок 

часу.) 

Код діяльності 
Використовуйте кодA, B, 

C, D, E, F, G, H, IабоJ 
 

або 
 

K- завдання в межах 
нового КПК 

1= Робочий кабінет 
2= Зала судових 
засідань 

3=Нарадча кімната 
4=Інше місце в приміщ
суду 
5=Вдома 
6=Інше 

Час у 
хвилинах 

1. 7  716  F 2 15 
2. 7  716 19  F 2 45 

 
Приклад 2: У своєму робочому кабінеті Ви витратили 45 хвилин на перегляд і 
виконання відповідних дій по відношенню до «інших видів цивільного провадження». 
А саме: Ви витратили близько 20 хвилин із 45 на перегляд і підготовку наказів за 
результатами розгляду п’яти заяв в окремому провадженні, і 25 хвилин на перегляд і 
визначення дати слухання для заяв, що стосуються виконання рішень. 
 

Тип справи 
 

Код місця 
 

 

Код 
загальної 
категорії 
справи  

 

Код 
конкретного 
типу справи  
 

Кількість 
справ 

(Заповніть в 
разі, якщо Ви 
розглядаєте 

багато справ за 
один проміжок 

часу.) 

Код діяльності 
Використовуйте кодA, B, 

C, D, E, F, G, H, IабоJ 
 

або 
 

K- завдання в межах 
нового КПК 

1= Робочий кабінет 
2= Зала судових 
засідань 

3=Нарадча кімната 
4=Інше місце в приміще
суду 
5=Вдома 
6=Інше 

Час у 
хвилинах 

1. 6  603 5 G 1 20 
2.  6  604 15  D 1 25 
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Г. Зразки заповнених журналів 
 
Зі зразками заповнених журналів можна ознайомитися в Додатку В.  
 
IV. АНКЕТА ПО ЗАВЕРШЕННЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Метою цієї анкети є зібрати контекстуальну інформацію, яка допоможе нам тлумачити дані в 
журналах діяльності, надані нам за період дослідження, а також отримати Вашу думку про це 
дослідження. 
 
Друкований варіант анкети міститься в буклеті «Анкета і журнал видів діяльності». Окрім 
цього, Державна судова адміністрація надіслала Вам електронну копію разом із матеріалами 
для дослідження. Ви також можете завантажити копію анкети звідси: 
http://www.fair.org.ua//index.php/index/library/17. 
 
Роздрукуйте копію анкети і заповніть її впродовж останнього тижня проведення 
дослідження. В анкеті необхідно буде зазначити код суду і Ваш ідентифікаційний номер для 
дослідження. Ви повинні були отримати цей номер в електронному листі від ДСА; якщо Ви 
його не отримали або видалили повідомлення, зв’яжіться зАнтоніною Петрівною Поліщук, 
начальником відділу статистики ДСАУкраїни. 
 
Заповніть анкету впродовж останнього тижня проведення дослідження і надішлітьїї паперову 
копіюАнтоніні Петрівні Поліщук, начальнику відділу статистики ДСАУкраїни. Окрім того, 
надішліть скановану копію заповненої анкети на адресу ots@fair.org.ua.  
 
 
V. ДОДАТКОВА ДОПОМОГA І ЗАПИТАННЯ 
 
У разі виникнення будь-яких запитань, звертайтеся до Сергія Олександровича 
Сученка, спеціаліста з питань права та судового адміністрування Проекту 
«Справедливе правосуддя», тел. (044) 581 33 03, ssuchenko@fair.org.ua. 

http://www.fair.org.ua/index.php/index/library/17
mailto:ots@fair.org.ua
mailto:ssuchenko@fair.org.ua
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