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 Рішення зборів суддів  

      Бориспільського міськрайонного суду  
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Положення 

про збори суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області 

 

Положення розроблено з метою реалізації положень статей 18, 20, 21, 

24, 25, 124-126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 213-VIII від 02.03.2015 та визначає порядок 

здійснення суддівського самоврядування Бориспільського міськрайонного 

суду Київської області у формі зборів суддів. 

 

1. Загальні положення 

1.1.  Збори суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області 

(далі – збори суддів) – це зібрання суддів Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області (далі – суд), на якому вони 

обговорюють питання внутрішньої діяльності  та приймають 

колективні рішення з обговорюваних питань. 

1.2.  Діяльність зборів суддів повинна сприяти створенню належних 

організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності 

суду, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від 

втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з 

кадрами у суді. 

2. Повноваження зборів суддів 

2.1.  Повноваження зборів суддів:  

2.1.1. обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду або 



роботи конкретних суддів чи працівників апарату та приймають з 

цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників 

суду; 

2.1.2.  заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади 

у суді та  керівника апарату суду з питань організаційного 

забезпечення діяльності суду; 

2.1.3. згідно з Положенням про автоматизовану систему 

документообігу в судах визначають засади формування колегій 

суддів; 

2.1.4. приймають рішення про обрання суддів на адміністративні 

посади та звільнення з цих посад; 

2.1.5. визначають рівень навантаження на суддів з урахуванням 

виконання ними адміністративних або інших обов’язків; 

2.1.6. визначають спеціалізацію суддів із розгляду конкретних 

категорій справ; 

2.1.7. приймають рішення щодо створення належних умов праці, 

соціального захисту суддів, гарантій незалежності суддів і 

судочинства; 

2.1.8. звертаються з пропозиціями щодо питань діяльності суду до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які 

зобов’язані розглянути ці пропозиції та дати відповідь по суті; 

2.1.9. створюють робочі групи для вивчення окремих питань 

внутрішньої діяльності суду; 

2.1.10. обговорюють питання щодо практики застосування 

законодавства, розробляють відповідні пропозиції щодо 

вдосконалення такої практики та законодавства; 

2.1.11. обирають таємним голосуванням делегатів на з’їзд суддів 

України; 

2.1.12. приймають рішення щодо висловлення недовіри керівнику 

апарату суду. 



2.2.  Збори суддів затверджують Положення про збори суддів 

Бориспільського міськрайонного суду Київської області та Регламент 

зборів суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області. 

3. Порядок скликання і проведення зборів суддів 

3.1.  Збори суддів скликаються головою суду за власною ініціативою або 

на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють 

в суді. Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше 

одного разу на три місяці. 

3.2.  За дорученням голови суду керівник апарату організовує проведення 

зборів суддів протягом 5 – 10 днів з моменту прийняття рішення про їх 

скликання. В разі необхідності зазначений термін може бути змінений 

головою суду або на вимогу не менше третини загальної кількості 

суддів, які працюють в суді.   

3.3.  Рішення суддів, що ініціюють проведення зборів суддів, 

оформлюється їх особистими підписами, з переліком питань, які 

пропонується винести на розгляд зборів суддів. 

3.4.  Про день та час проведення зборів суддів, питання, які заплановані 

для порядку денного судді повідомляються не раніше ніж за 3 дні, крім 

випадків, коли обговорення питань потребують негайного вирішення. 

3.5.  Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох 

третин кількості суддів, які працюють у суді. На збори суддів можуть 

запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, 

представники громадськості, інші особи. 

3.6.  Для проведення зборів суддів обирається робоча президія 

(головуючий) та секретар зборів суддів шляхом відкритого 

голосування. 

3.7.  Голосування та прийняття рішення: 

3.7.1. У голосуванні беруть участь лише судді цього суду. 

3.7.2. Голосування та прийняття рішення проводиться як правило 

відкрито, за відсутності осіб, запрошених на збори суддів. Цей 



порядок може бути змінений на таємне голосування за рішенням 

зборів суддів. 

3.7.3. Підрахунок голосів суддів, присутніх на зборах суддів здійснює 

секретар зборів суддів, або визначена зборами суддів особа. 

3.7.4.  Збори суддів приймають рішення більшістю голосів, присутніх 

на зборах суддів, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято 

рішення про проведення таємного голосування. У випадку 

відсутності більшості голосів рішення слід вважати неприйнятим. 

3.7.5. За рішенням зборів суддів допускається повторне голосування, 

якщо про це заявляє не менше трьох із присутніх суддів. 

3.8. У випадку якщо збори суддів визнають за необхідне провести таємне 

голосування, створюється лічильна комісія, яка забезпечує 

виготовлення бюлетенів, на звороті яких робоча президія 

(головуючий) на зборах суддів ставить свій підпис, що скріплюється 

печаткою суду. У разі неможливості скріпити підпис на бюлетені 

печаткою на звороті бюлетенів вчиняються підписи робочої президії 

(головуючого) на зборах суддів, секретаря зборів суддів та голови 

лічильної комісії. Після таємного голосування лічильною комісією 

складається протокол, який затверджується зборами суддів. 

3.9.  Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих 

посад приймаються шляхом таємного голосування більшістю від 

кількості суддів, які працюють у суді. 

3.10. Перебіг зборів суддів фіксується секретарем зборів суддів в 

протоколі. 

4. Виконання рішень зборів суддів 

4.1.  За результатами обговорення внесених на розгляд питань збори суддів 

приймають рішення, які є обов’язковими для всіх суддів та 

працівників апарату суду. 

4.2.  Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на 

голову суду або його заступника. 



 

 


