
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят другої позачергової сесії восьмого скликання

12.01.2023 м. Березань № 15

Про затвердження Програми
організаційного забезпечення
діяльності місцевих загальних
судів Київської області  на 2023 рік

Відповідно до пункту   22  частини  1  статті  26  Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні“, Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод від  04.11.1950,  ратифікованої Верховною Радою
України  17.07.1997,  Конституції України,  Закону України  „Про судоустрій і
статус суддів“, з метою забезпечення належного організаційного забезпечення
діяльності органів правосуддя,  враховуючи лист територіального управління
Державної судової адміністрації України в Київській області від  07.12.2022
№ 05-08/1893/22,  Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Програму організаційного забезпечення діяльності
місцевих загальних судів Київської області  на 2023  рік,  що додається.
Погодити передачу всього індивідуально визначеного майна,  придбаного за
рахунок Програми,  з комунальної у державну власність.  Перелік
індивідуально визначеного майна, що передається, визначається листуванням.

2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради  (Матвієнко В.М.)  передбачити фінансування заходів та завдань
Програми в межах фінансових можливостей та пріоритетів.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів,  соціально-економічного
розвитку,  підприємництва,  регуляторної політики,  торгівлі,  захисту прав
споживачів  (Тимченко С.В.)  та першого заступника міського голови
Хруля Р.Ф.

Міський голова                                                                Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятдесят другої
позачергової сесії Березанської
міської ради восьмого
скликання
12.01.2023  № 15
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1. Загальна характеристика Програми

 1. Учасники Програми
(співвиконавці)

Виконавчий комітет Березанської міської ради,
територіальне  управління Державної судової
адміністрації України в Київській області

2. Ініціатор розроблення
Програми

територіальне  управління Державної судової
адміністрації України в Київській області

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Березанської міської ради,
територіальне  управління Державної судової
адміністрації України в Київській області

4. Відповідальні
виконавці

територіальне  управління Державної судової
адміністрації України в Київській області,
виконавчий комітет Березанської міської ради

5. Термін реалізації
Програми 2023 рік

6. Бюджет який приймає
участь у виконанні
Програми

Місцевий бюджет

7. Орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

1 000 000 грн.

8. Основні джерела
фінансування

Фінансування здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету, в межах його фінансових
можливостей, та інших джерел, не заборонених
законодавством.

2. Загальні положення Програми

Враховуючи соціальну, економічну та політичну ситуацію у державі, в
Україні проводиться постійне реформування системи правосуддя, проте до
остаточного варіанту зазначеної системи держава ще й досі не дійшла
виходячи із багатьох проблем, які з цим пов’язані.

Одним з негативних факторів, що унеможливлюють успішне завершення
судово-правової реформи, є незадовільний стан приміщень судів, які б
відповідали вимогам щодо здійснення судочинства, та недостатнє
забезпечення технічними засобами фіксування судових засідань,
комп’ютерної, копіювальної техніки тощо.

Розроблення Програми здійснювалось на підставі Конституції України,
Закону України „Про судоустрій і статус суддів“, Конвенції ООН „Про захист
прав людини і основоположних свобод“, Концепції вдосконалення
судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів, затвердженої Указом Президента України
№361/2006 від 10.05.2006р. та інших нормативно-правових актів України.
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Програма розрахована на 1 рік.

3. Мета, завдання та заходи Програми
Враховуючи те, що відповідно до Конвенції про захист прав людини та

основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний
розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім
судом, встановленим законом, необхідно створення відповідних умов для
можливості реалізації зазначених прав, передбачених міжнародними
документами та чинним законодавством України.

Програма  розроблена для створення належного рівня реалізації
правосуддя, поступового покращення рівня забезпеченості судів та сприяння
більш швидкому розгляду справ у судах за допомогою сучасних технічних
засобів, попередження та профілактики вчинення корупційних діянь, а також
у зв’язку з необхідністю зміцнення громадського порядку, дотримання та
захисту прав громадян у судах.

Завданням програми є:
- покращення матеріально-технічної бази судів, для підвищення якості

обслуговування, забезпечення належних, комфортних умов громадянам та
юридичним особам, які беруть участь в судових процесах.

4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів

міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про
міський бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел
фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

№
з/п

Перелік заходів
Програми

Виконавці
Джерела

фінансування
Орієнтовні

обсяги
фінансування

1. Закупівля предметів,
матеріалів,
обладнання та
інвентарю.

Виконавчий комітет
Березанської міської ради,
територіальне  управління

Державної судової
адміністрації України в

Київській області

Місцевий
бюджет

Інші джерела

1 000000 грн

5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених Програмою заходів забезпечить:
покращення умов для відвідувачів суду (учасників процесу) створення

належних умов для здійснення правосуддя, забезпечення належного
збереження архівних документів та дотримання умов протипожежних заходів;

забезпечення належного функціонування електронного судочинства,
шляхом оцифрування документів;

покращення умов для здійснення правосуддя, умов перебування суддів,
працівників апарату суду, учасників процесу та інших відвідувачів у



4

приміщенні суду, забезпечення доступу особам з інвалідністю та іншим
маломобільним верствам до правосуддя.

6. Виконавці Програми
Виконавцями Програми є  виконавчий комітет Березанської міської ради,

фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради,
територіальне  управління Державної судової адміністрації України в
Київській області.

7. Координація та контроль за виконанням Програми
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється

першим заступником міського голови. Головним координатором Програми є
сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
виконавчого комітету Березанської міської ради.

Секретар міської ради Сергій ГУРА


