
ОСОБЛИВОСТІ  

НАПИСАННЯ 

СУДОВИХ РІШЕНЬ У 

СПРАВАХ,  

РОЗГЛЯНУТИХ ЗА 

ПРАВИЛАМИ 

СПРОЩЕНОГО 

ПОЗОВНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ



СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ  ПРОВАДЖЕННЯ

призначене  для:

справ незначної складності інших справ, для яких 

пріоритетним є швидке вирішення 

справи

Слайд 1



Справи незначної складності

ч.6 ст. 12 КАСУ

1) публічна служба (окрім справ, в яких позивачами є особи, які займають відповідальне та особливо

відповідальне становище);

2) доступ до інформації;

3) пенсійні та соціальні виплати;

4) припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;

5) щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію;

6) оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, що не перевищує ста розмірів прожиткового

мінімуму для працездатних осіб;

7) стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких

завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження;

8) типові справи;

9) оскарження нормативно-правових актів, які відтворюють зміст або прийняті на виконання іншого

акта, визнаного судом протиправним і нечинним повністю або в окремій його частині;

10) інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть

бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження;

11) перебування іноземців або осіб без громадянства на території України.
Слайд 2



п.10 ч. 6 ст. 12 КАСУ

приймаючи рішення про розгляд справи за правилами 

спрощеного позовного провадження, в ухвалі про відкриття

провадження суд має навести відповідні обгрунтування

Згідно вимог ч. 3 ст. 257 КАСУ:

1) значення справи для сторін;
2) обраний позивачем спосіб захисту;
3) категорію та складність справи;
4) обсяг та характер доказів у справі, в т. ч. чи потрібно у справі призначати експертизу, 
викликати свідків тощо;
5) кількість сторін та інших учасників справи;
6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;
7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за у спрощеному провадженні.

Слайд 3



Відповідно ч. 4 ст. 257 КАСУ за правилами 

спрощеного провадження не 

розглядаються справи

1) щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків;

2) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень,

якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими

рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів

прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна,

що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності;

4) щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним

може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує

п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Слайд 4



Особливості розгляду:

Строк розгляду справи судом – не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі.

Підготовче засідання не проводиться, а розгляд справи починається за правилами

спрощеного позовного провадження з відкриття першого судового засідання. Перше

судове засідання проводиться не пізніше 30 днів з дня відкриття провадження у справі.

Суд досліджує:

• усні та письмові пояснення, які містяться у відзиві на позов, відповіді на відзив,

запереченнях відповідача; поясненнях третіх осіб;

• докази, що містяться в матеріалах справи.

Слайд 5
Судові дебати не проводяться



СУДОВІ РІШЕННЯ 

за наслідком розгляду справи за правилами 

спрощеного позовного провадження :

Ухвала про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

4

Ухвала про залишення заяви сторони про розгляд справи за правилами 

загального позовного провадження без задоволення.

Ухвала про розгляд справи за правилами загального позовного провадження 

та заміну засідання для розгляду справи підготовчим засіданням.

Рішення.

Слайд 6



Ухвала про відкриття провадження

Зміст має відповідати вимогам ст. 171 КАСУ

Дата, час та місце судового засідання у разі його проведення

Слайд 7

Особливість – дотримання вимог ч. 12 ст. 171 КАСУ

Особливість – дотримання вимог ч. 3 ст. 126 КАСУ щодо строків вручення повістки

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/print1509805491143716#n10445


суд визначає строк відповідачу для 
подання заперечень проти розгляду
справи за правилами спрощеного
позовного провадження, який не може
бути меншим п’яти днів з дня вручення
ухвали.

Слайд 8



у випадку подання зустрічного
позову

суд постановляє ухвалу про перехід
до розгляду справи за правилами 
загального позовного провадження.

Слайд 9



ч. 5 ст. 257 КАС України

якщо після прийняття судом до розгляду

заяви позивача про збільшення розміру

позовних вимог або зміну предмета

позову категорія спору буде відповідати

одному з перелічених у частині 4 цієї

статті.
Слайд 10



В інших випадках – за наявності 
обгрунтованих підстав

За ініціативи відповідача (заперечення проти
спрощеного розгляду справи) чи з власної ініціативи
– суд постановляє ухвалу про розгляд справи за 
правилами загального позовного провадження Слайд 11



ч. 2.- ч. 6 не застосовується до справ, 
визначених п.п. 1 – 9 ч. 6 ст. 12 КАСУ

дві групи справ незначної складності

п. 1 - 9 ч. 6 ст. 12 КАС
позивач позбавляється

права подати клопотання про 
розгляд у спрощеному

позовному провадженні, а 
відповідач - заперечення

проти такого розгляду;

п. 10 - 11 ч. 6 ст. 12 КАС 
позивач і відповідач

зазначені права мають

Слайд 12



«Вирішення питання про розгляд справи в порядку 
спрощеного позовного провадження»

ч. 7 ст. 260 КАС     ч. 7 ст. 277 ЦПК ч. 7 ст. 250 ГПК 

не застосовуються, якщо відповідно до 
цього Кодексу справа підлягає
розгляду тільки в порядку спрощеного
провадження"

не застосовуються до 
справ, 

визначених пунктами 
1-9 частини шостої

статті 12 цього
Кодексу Слайд 13

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/conv/print1509642175480252#n9635


Відсутність прямої заборони переходу до 
розгляду категорій справ, передбачених у п.п. 
1 – 9 ч. 6 ст. 12 КАС, зі спрощеного до 
загального позовного провадження

Вимоги ст.ст. 258-263 КАС, які направленні на 
забезпечення розгляду окремої категорії справ
саме у порядку  спрощеного позовного 
провадження

Слайд 14



Суд розглядає справи у спрощеному 

провадженні без повідомлення 

учасників справи (письмове 

провадження)  ч. 1 ст. 263 КАСУ

Слайд 15

 щодо доступу до інформації;

 щодо пенсійних та соціальних виплат;

 щодо примусового припинення юридичних осіб, ФОП;

 щодо стягнення грошових сум за рішеннями суб’єкта

владних повноважень, за якими завершився строк 

оскарження, та сума яких не перевищує 100 розмірів

прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

 щодо виїзду на тимчасово окуповану територію.



конструкція норми ч. 1 ст. 263 КАС України

особливості розгляду (а не можливість такого 
розгляду) визначеної категорії справ 

в ухвалі про відкриття провадженя у справі
зазначається про розгляд справи у порядку 

письмового провадження
Слайд 16



п. 1 – п. 9 ч. 6 ст. 12 КАСУ:
- публічна служба;
- оскарження рішення СВП 
(до 100 р.п.м. п.о.);
- стягнення за рішенням
СВП (завершився
строк оскарження);
- типові справи;
- оскарження НПА, які
відтворюють зміст або

прийняті на виконання НПА,
визнаного судом нечинним

Ч. 1 ст. 263 КАСУ:
- доступ до інформації;
- пенсійні та соціальні

виплати;
- примусове припинення

юр.осіб, ФОП;
- стягнення грошових сум за 

рішеннями СВП, за якими
завершився строк 
оскарження, та сума яких
не перевищує 100 р.п.м. 
п.о.;

- виїзд на тимчасово
окуповану територію.

Слайд 17



ч. 1 ст. 263 п. 1 - 9 ч. 6 ст. 12

- публічна служба 
- оскарження рішення СВП (до 100 р.п.м.)
- стягнення за рішенням СВП (без обмежень)
- типові справи
- оскарження НПА

перелік справ

Можливість призначення у 
судове засідання з викликом 

сторін

Приписи щодо розгляду 
справи без повідомлення 

сторін

Строк розгляду - 30 днів; заявами 

по суті справи є позов та відзив

Строк розгляду – 60 днів; позивач -
відповідь на відзив, а відповідач -

заперечення Слайд 18



ч. 5 ст. 262 КАСУ

Суд розглянути справу у письмовому 

провадженні якщо:

• характер спірних правовідносин;

• відсутність клопотання сторони про інше;

• у справах незначної складності;

Суд у задоволенні клопотання  про розгляд справи у 

судовому засіданні  (ч. 6 ст. 262 КАСУ)

не перешкоджає повному та всебічному

встановленню обставин справи

у випадках, визначених

ст. 263 КАСУ Слайд 19



клопотання про розгляд справи у судовому 
засіданні з повідомленням сторін

відповідач - в строк для подання відзиву
позивач - разом з позовом або не пізніше 

5 днів з дня отримання відзиву. 

недотримання строків - без розгляду
(мотивована ухвала суду)

Слайд 20



РІШЕННЯ

Зміст відповідає ст. 246 КАСУ

У вступній  та описовій частинах зазначається, що справа 

розглядається у порядку спрощеного позовного провадження.

Не зазначаються

У вступній частині: прізвища та ініціали секретаря 

судового засідання, представників учасників справи та 

прокурора

Інформациія про попереднє судове
засідання та судові дебати

письмове провадження з викликом учасників справи

Слайд 21



Дата ухвалення 

судового рішення

Дата його проголошення 

(повного або скороченого)

Слайд 22

У судовому засіданні Письмове провадження 

Дата складання повного 

судового рішення

У разі неявки учасників справи

ч. 4 ст. 229 КАСУ



Набрання законної сили судового рішення, 

ухваленого за правилами спрощеного позовного 

провадження 

(ст.ст.255, 256 КАСУ)

Рішення суду

Після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну

скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після

повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або

прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення або з моменту її підписання

Ухвала суду

Слайд 23


