
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Н А К А З
«15» жовтня 2014 року                                              № 220-ОД

Про затвердження Порядку надсилання
учасникам судового процесу (кримінального
провадження) текстів судових повісток
у вигляді SMS - повідомлень

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального 
процесуального кодексу України, Інструкції з діловодства у місцевих загальних 
судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та 
Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому 
спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Порядку 
надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів 
судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, керуючись статтею 149 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Порядок надсилання учасникам судового процесу 
(кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS 
повідомлень, що додається.

2.Відділу зі взаємодії з засобами масової інформації та міжнародного 
співробітництва розмістити Порядок надсилання учасникам судового процесу 
(кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS 
повідомлень на офіційному веб-порталі Апеляційного суду міста Києва.

3.Визнати таким, що втратив чинність наказ від 11.08.2014 року №181-ОД.
4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

           Керівник апарату
Апеляційного суду міста Києва                                              О.М. Радченко

З наказом від 15.10.2014 року № 220-ОД ознайомлені:



«___» ____________ 2014 року                                                             С.П. Приходько

«___» ____________ 2014 року                                                                 Н.О. Туренко

«___» ____________ 2014 року                                                                  С.Ю. Духота

«___» ____________ 2014 року                                                                Т.В. Литвинко

«___» ____________ 2014 року                                                             Є.В. Череднічок

«___» ____________ 2014 року                                                                Д.В. Дударець

 «___» ____________ 2014 року                                                           Н.Л. Смолянкіна



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Апеляційного суду міста Києва
від «15» жовтня 2014 року № 220-ОД

ПОРЯДОК
надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) 

текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень
1. Загальні положення

1.1 Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального 
провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень в 
Апеляційному суді міста Києва (далі – Порядок) розроблено у відповідності із 
Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним 
кодексом України,  Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, 
апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 
Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому 
суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом 
Державної судової адміністрації України  від 17 грудня 2013 року №173, 
Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим 
рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30, Порядом 
надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів 
судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженим наказом Державної 
судової адміністрації України  від 01 червня 2013року №73, та визначає порядок 
формування та надсилання засобами автоматизованої системи документообігу 
Апеляційного суду міста Києва учасникам судового процесу (кримінального 
провадження) текстів судових повісток в електронному вигляді шляхом відправки 
SMS-повідомлень.
1.2 На виконання наказу Державної судової адміністрації України від 04 лютого 
2014 року №23 «Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації 
України від 20.09.2013 №119 «Про реалізацію проекту щодо надсилання судами 
SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) у 
місцевих та апеляційних загальних судах» відділ судової статистики та 
узагальнення судової практики щомісячно до 5 числа місяця, наступного за 
звітним, забезпечує інформування Державної судової адміністрації України про 
кількість SMS-повідомлень, надісланих Апеляційним судом міста Києва 
учасникам судового процесу (кримінального провадження).
1.3 У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 SMS-повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в 
телекомунікаційних мережах;

 номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального 
провадження) – номер будь-якого з операторів мобільного зв’язку України, 
зазначений ним у заяві про отримання судових повісток в електронному вигляді 
за допомогою SMS-повідомлень;



 учасники судового процесу (кримінального провадження)                              
(далі – Учасники) – особи, статус яких визначений відповідним процесуальним 
законодавством.

2. Порядок надсилання текстів судових повісток
2.1 Текст судової повістки може бути надісланий Апеляційним судом міста Києва 
Учаснику в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень лише  
після подання ним до суду заяви про намір отримувати судові повістки в 
електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення [Додаток 1].
2.2 Заява про отримання судових повісток в електронному вигляді за допомогою 
SMS-повідомлень оформляється безпосередньо в Апеляційному суді міста Києва 
у відділі прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень (кабінет №0003) 
або шляхом направлення поштою роздрукованої  та заповненої Учасником форми, 
яка розміщена на офіційній веб-сторінці Апеляційного суду міста Києва на веб-
порталі «Судова влада України» або на офіційному web-сайті Апеляційного суду 
міста Києва.
2.3 Заява про отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою 
SMS-повідомлення, яка надійшла від Учасника до Апеляційного суду міста 
Києва, реєструється працівниками відділу опрацювання кореспонденції 
(канцелярія суду) в журналі вхідної кореспонденції та передається для розгляду 
відповідному судді, в провадженні якого знаходиться судова справа (матеріали 
кримінального провадження).
2.4 У випадку зміни номеру мобільного телефону Учасника чи за наявності 
обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту 
судової повістки шляхом SMS-повідомлення, Учасник повинен невідкладно 
подати до Апеляційного суду міста Києва заяву про зміну порядку здійснення 
судового виклику.
2.5 У разі задоволення суддею заяви Учасника про отримання судової повістки в 
електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення, помічник відповідного 
судді (особа, що виконує його обов’язки) створює у відповідному електронному 
журналі автоматизованої системи документообігу Апеляційного суду міста Києва 
електронний документ, в якому буде формуватися текст судової повістки.
Типовий текст судових повісток в електронному вигляді за допомогою SMS-
повідомлень для судових справ (матеріалів кримінального провадження) 
визначено цим Положенням  [Додатки 2-4].
2.6 Відповідно до статті 75 Цивільного процесуального кодексу України              
та статті 137 Кримінального процесуального кодексу України текст судової 
повістки у вигляді SMS-повідомлення повинен містити:

 найменування суду; 
 адресу та телефон суду;
 ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується 
повістка;
 процесуальний статус, особи яка викликається;
 час та дата судового засідання;



 номер справи (кримінального провадження);
 прізвище та ініціали судді;
 перелік доказів, які необхідно подати;
 наслідки неявки (перелік статей процесуального кодексу).
2.7 Електронний документ з текстом судової повістки додається до електронної 
обліково-статистичної картки судової справи (матеріалу кримінального 
провадження) як документ по справі, після чого автоматично доставляється у 
вигляді SMS-повідомлень на вказаний номер мобільного телефону Учасника.
2.8 Результат направлення SMS-повідомлення на номер мобільного телефону 
Учасника (дата та час доставки або причина недоставки) автоматично 
розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи 
документообігу Апеляційного суду міста Києва. Помічник судді (особа, що 
виконує його обов’язки) роздруковує таке повідомлення (довідку), підписує його 
та за резолюцією судді долучає до матеріалів судової справи (матеріалів 
кримінального провадження) [Додаток 5].



                                        Додаток 1
до п.2.1 Порядку надсилання учасникам 
судового процесу (кримінального 
провадження) текстів судових повісток 
у вигляді SMS-повідомлень

До Апеляційного суду міста Києва

від ____________________________________
(ПІБ або найменування особи, її уповноваженого представника)

______________________________________________________________________

у справі № _____________________________

______________________________________________________________________

(за наявності відомостей)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Заява 
про отримання судових повісток в електронному вигляді

за допомогою SMS-повідомлень

Прошу надсилати судові повістки в електронному вигляді за 

допомогою SMS-повідомлень на мій мобільний номер телефону 

(+380_____)__________________.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставин, які 

перешкоджатимуть отриманню SMS-повідомлень, зобов’язуюсь повідомити 

Апеляційний суд міста Києва. 

Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами ______ . 
(так/ні)

  

__________________________
(Дата)

_________________________________
(Підпис учасника судового процесу (кримінального провадження)

або його уповноваженого представника)



                                        Додаток 2
до п.2.5 Порядку надсилання учасникам 
судового процесу (кримінального 
провадження) текстів судових повісток у 
вигляді SMS-повідомлень

Типовий текст судових повісток в електронному вигляді
за допомогою SMS-повідомлень для цивільних справ

Апеляційний суд м. Києва, 03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, 
тел.0442841577. Викликає: ХХХХХХХХХХ (ПІБ фізичної особи або 
найменування юридичної особи, якій адресується повістка – формується в 
ручному режимі) як ХХХХХХХХХХ (процесуальний статус особи, яка 
викликається – формується автоматично) на ХХ:ХХ ХХ.ХХ.ХХХХ (час та 
дата судового засідання – вноситься в ручному режимі), апеляційне 
провадження №ХХХХХХХ (номер апеляційного провадження – 
формується автоматично), суддя ХХХХХХХХХХ Х.Х. (прізвище та 
ініціали судді – формується автоматично). Подати: ХХХХХХХХХХ (у 
разі потреби, перелік матеріалів, які необхідно подати – вноситься в 
ручному режимі). Наслідки неявки: ст.305 ЦПК України.



                                           Додаток 3
до п.2.5 Порядку надсилання учасникам 
судового процесу (кримінального 
провадження) текстів судових повісток у 
вигляді SMS-повідомлень

Типовий текст судових повісток в електронному вигляді
за допомогою SMS-повідомлень для кримінальних справ (проваджень)

Апеляційний суд м. Києва, 03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, 
тел.0442841577. Викликає: ХХХХХХХХХХ (ПІБ фізичної особи або 
найменування юридичної особи, якій адресується повістка – формується в 
ручному режимі) як ХХХХХХХХХХ (процесуальний статус особи, яка 
викликається – формується автоматично) на ХХ:ХХ ХХ.ХХ.ХХХХ (час та 
дата судового засідання – вноситься в ручному режимі), апеляційне 
провадження №ХХХХХХХ (номер апеляційного провадження – 
формується автоматично), суддя ХХХХХХХХХХ Х.Х. (прізвище та 
ініціали судді – формується автоматично). Подати: ХХХХХХХХХХ (у 
разі потреби, перелік матеріалів, які необхідно подати – вноситься в 
ручному режимі). Наслідки неприбуття: ст.ХХХ КПК України (ХХХХ 
року) (номер статті та рік КПК – вноситься в ручному режимі).



                                           Додаток 4
до п.2.5 Порядку надсилання учасникам 
судового процесу (кримінального 
провадження) текстів судових повісток у 
вигляді SMS-повідомлень

Типовий текст судових повісток в електронному вигляді
за допомогою SMS-повідомлень

для справ про адміністративні правопорушення

Апеляційний суд м. Києва, 03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, 
тел.0442841577. Викликає: ХХХХХХХХХХ (ПІБ фізичної особи або 
найменування юридичної особи, якій адресується повістка – формується в 
ручному режимі) як ХХХХХХХХХХ (процесуальний статус особи, яка 
викликається – формується автоматично) на ХХ:ХХ ХХ.ХХ.ХХХХ (час 
та дата судового засідання – вноситься в ручному режимі), апеляційне 
провадження №ХХХХХХХ (номер апеляційного провадження – 
формується автоматично), суддя ХХХХХХХХХХ Х.Х. (прізвище та 
ініціали судді – формується автоматично). Подати: ХХХХХХХХХХ (у 
разі потреби, перелік матеріалів, які необхідно подати – вноситься в 
ручному режимі). Наслідки неявки: ст.185-3 КУпАП.



                                           Додаток 5
до п.2.8 Порядку надсилання учасникам 
судового процесу (кримінального 
провадження) текстів судових повісток у 
вигляді SMS-повідомлень

Довідка

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ:ХХ (дата та час виконання доставки  – формується 
автоматично) ХХХХХХХХХХ (процесуальний статус особи, яка викликається – 
формується автоматично) ХХХХХХХХХХ (ПІБ фізичної особи або 
найменування юридичної особи, якій адресувалася повістка – формується 
автоматично) у апеляційному провадженню №ХХ/ХХХ/ХХХХ/ХХХХ (номер 
апеляційного провадження – формується автоматично) у відповідності до 
заяви №Х/ХХ-ХХ (унікальний номер заяви, який присвоюється автоматизованою 
системою документообігу автоматично – формується автоматично) за номером 
телефону 380ХХХХХХХХХ (номер телефону – формується автоматично) було 
доставлено SMS-повідомлення з текстом: «(текст судової повістки, який раніше 
направлявся – формується автоматично)».

Помічник судді           _______________       _______________
          (Прізвище та ініціали)              (підпис)

Дата 
(на момент формування довідки      
 – формується автоматично) 


