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02.03.2018 року Рада суддів України прийняла рішення №17 «Про 

внесення змін д о П о л о ж е н н я про автоматизовану систему документообігу 

суду», яким внесла зміни до Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 

26.11.2010 року № 30 (далі - Положення). Цим рішенням передбачено, що з 15 

березня 2018 року набирають чинності норми цього Положення в частині 

порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи. 

Відповідно до п. 2 розділу VII цього Положення, збори суддів вищих 

спеціалізованих судів, судів апеляційної та касаційної інстанцій визначають 

основний склад постійних колегій суддів, кожна у кількості трьох суддів, які 

мають спільні спеціалізації (спеціалізації постійної колегії). Водночас 

Положенням не передбачено порядку формування колегій суддів у судах 1-ї 

інстанції. 

Стаття 31 Кодексу адміністративного судочинства України (далі -

Кодекс) передбачає, що справа, розгляд якої відповідно до цього Кодексу 

здійснюється колегією суддів в обов'язковому порядку, розглядається 

постійною колегією суддів відповідного суду, а персональний склад 

постійних колегій суддів визначається зборами суддів відповідного суду. 

Аналіз зазначених норм свідчить про розбіжність регулювання КАС 

України та Положення, затвердженого рішенням Ради суддів України №17 

від 02.03.2018 р. в частині порядку визначення колегій суддів, що породжує 

неоднозначність в їх трактуванні та застосуванні. 

Голові Ради суддів України 
Ткачуку О.С. 
вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01016 



З урахуванням вищевикладеного, просимо в межах наданих Вам 

повноважень розглянути питання щодо внесення змін в Положення про 

автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради 

суддів України від 26.11.2010 р. № 30, у редакції від 02.03.2018 р. з метою 

усунення розбіжностей між КАС України та рішеннями Ради суддів України 

в частині порядку формування колегій суддів в судах 1 -ї інстанції 

Додаток: рішення зборів суддів Хмельницького' окружного 

адміністративного суду від 28 березня 2018 року № 14 на 2 арк. в 1 прим. 

Головуючий на зборах суддів О.О. Михайлов 
Хмельницького окружного 
адміністративного суду 


