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Iнструкцiя

забезпеченIuI охорони та пiдтрлrмачry грочрд9ького порядку в
апеляцiйноIпry судi Чернiгiвсъкоi областi

1. Загальнi положення

1.Пiд час здiйсненIuI охорони та прогtускного режиму в судi, iнших органа^>( та
установах системи правосуддя полiцейськi та вiйськовосrryжбовцi Нацiонапьноi
гвардii УкраiЪи керуються Констиryцiею Украiни, закон€lIчIи УкраiЪи, актами
Президента Уrсраiни та Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, iншими нормативно-правовими
актами в зЕвначенiй сферi, а також цим Тимчасовим порядком.

При вчиненнi особами протиправних дiй стосовно суддiв, працiвникiв апарату
суду, уrасникiв судового процесу, працiвникiв iнших органiв та установ системи
правосуддя, осiб, що перебув€lють у примiщеннi суду, органiв та установ системи
правосуддя, полiцейськi та вiйськовосrryжбовцi Нацiональноi гвардii Уr9аiЪи
зобов'язанi невiдкладно вжити заходи, передбаченi законами УкраiЪи uПро
Нацiонагrьну полiцiю> та <Про Нацiоналъну гвардiю Украiни>.

2. На входi до примiщен}ul суду, iнших органiв та установ системи правосуддя
обладнуютъся гtункти прошуску з вiдповiдними технiчними засобами контролю та
зв'язку.

Прогryск матерiа-шьних цiнностей, обладнання, технiки в примiщеннi суду,
органiв та установ системи правосуддя та перемiщення таких цiнностей за межi
примiщенъ здiйснюетъся вiдповiдно до порядку, встановленого головою суду,
керiвником чи уповнов€Dкеною особою оргаЕу або установи системи правосуддя.

4. !ля речей, якi заборонено проносити до примiщення суду, iнших органiв та
установ системи правосуддя, поряд iз пунктами проtryску обладнуються камери
схову.

Обладнання пунктiв прогryску та камер схову покJIадаеться на вiдповiдний сул
та орган й установу системи правосуддя.

5. Контроль за здiйсненням прогryску осiб до примiщення суду, iнших органiв
та установ системи правосуддц покJIадаеться на вiдповiдного керiвника
територiального органу Нацiональноi полiцii Украiни, командира вiйськовоi
частини (пiдроздiлry) Нацiона.гlьноi гвардii Украiни, а також на керiвника суду,
iнших органiв та установ системи правосуддя, якi iнфорrчгуrоть керiвника
територiального оргаIry Нацiональноi полiцii УкраiЪи, комаЕдира вiйськовоI
частини (пiдроздiлу) Начiона_пьноi гварлii УкраIни про догryщенi порушенIuI вимог
цього Порядку полiцейськими чи вiйськовос.гryжбовцями НацiональноТ гвардii
Украiни.

6. Примiрник цього Тимчасового порядку розмiщуеться в примiщеннi суду,
iншого органу або установи системи правосуддя на видному та доступному дJIя
вiдвiдувачiв мiсцi.



II. ПорЯдок прОпускУ осiб до примiщень сУДУ, iнших органiв та
установ системи правосуддя

l. Прогryск осiб до примiщень суду, iнших органiв та установ системи
правосуддя здiйсню€ться в робочi днi та години згiдно з установленим головою
суду, керiвником iншого органу або установи системи правосуддц розпорядком
роботи.

_2. У неробочi днi та години пропуск осiб до зазначених примiщень
забороняеться, KpiM випадкiв, визначених цим Тимчасовим порядком.

3. З метою iдентифiкацii осiб, якi прибули до суду, iнших органiв та установ
системи правосуддя, ix пропуск здiйсrпоеться на пiдставi ДОКУr\dента, що посвiдчус
особу (паспорта громадянина УкраТни, паспорта громадянина УкраiЪи для виiЪду за
кордон, службовогО посвiдчення, нацiонаЛьного посвiдчення водiя УкраЪи,
пенсiйного посвiдченнrl, iншого офiцiйного докуI!{ента, що мiстить фотоЙртку
особи та печатку установи, яка вид€ша документ),

4. Суддi, керiвники, заступники керiвникiв та члени органiв та установ системи
правосуддя безперешкодно проtryск€lються до примiщень,у яких вони працюють, утому числi в неробочi години, вихiднi, неробочi та святковi днi, ,ч.rр"i'rвленЕям
посвiдченrrя суддi або слryжбового посвiдчення встановленого зр€Lзка.

5. Суллi iнших судiв та суддi у вiдставцi прогryскаються допримiщення суду в
робочi днi суду за пред'явленням посвiдченЕя суддi (суддi у вiдстЪвцi ).6. ПрацiвнИки сУДУ, iншиХ органiВ та устаНов системи правосУддя у робочiгодини та днi вiльно проttускаютъся до примiщень, де вони працюють, за
пред'явленнrIм службового посвiдчення.

У НеРОбОЧi гОдиНи, вихiднi, святковi та неробочi днi працiвники суду, iнших
органiв або установ системи правосУДдя проlтускаються до вiдповiдних примiщень
ЗГiДНО Зi СПИСКоМ, ЗаТВердженим головою суду, керiвником iншого op.ury ,u
установи системи правосуддя або керiвником cekpeTapiary (апараry) вiдповiдного
оргаЕУ або установи системи правосуддя за пред'явленйм службЪвоЙ посвiдчення.

7, .що примiщевь суду, iнтттих органiв та установ системи правосуддя iз
викорисТанняМ спецiальних технiчншх засобiв (у p*i обладнаннrI такими засобам и)
прогrуск{lються:

працiвники правоохоронних органiв. .Щержавноi служби спецiапьного зв'язку та
захисry iнформацii Украiни, вiйськовослужбовцi Нацiонагrьноi гварлii Украiни - за
пред'явленням службового посвiдченЕя;

особи, якi берутъ участь у провадженнi кримiналlьних, цивiльних, господарських
та адмiнiстративНих спраВ списком, скJIаденим працiвниками апарату суду, або
при преД'явленнi судовоi повiстки, )rхвzUIи судУ та доку]!{ента, який поiвiдчуЪ особу.у разi якщо в особи вiдсутнiй ДокуI\dент, який посвiдчуе особу, полiцейсiкий або
вiйськовослryжбовецъ Нацiона-гrъноi гвардii Украiъ" 

".р", судового розпорядника,
який знаходиТься бiлЯ посry охоронИ порядкУ та веде облiк прибулих .роrй" увiдповiдНому журНа_rri(секретаря судОвогО засiданнЯ) з'ясовуе ойОу, яка пiибула, i Ъ
под€Lпьшому виконуе вказiвки головуючого в судовому засiданнi;

iншi особи, якi загryчаються до тимIIасового виконання робiт у примiщеннях
суду, iнших органiв та установ системи правосуддя, - згiдно с.rи.ком, затвердженим
ГОЛОВОЮ ВiДПОВiдноГО суду, уповноваженоцо особою вiдповiдного opiarry або
установи системи правосуддя, пiсля пред'явленЕrI доку]!{ента, який посвiдчуе особу;

особи,. що прибули на вiдкритi суловi засiдання. - за пред'явленIUIм докуI!{ента,
який посвiдчуе особу.

Прогryск до примiщень органiв та установ системи правосуддя осiб, що прибули
на засiданнrl та iншi заходи (наради, переговори тощо), здiйснюеться за списками,
пiдписаними керiвником органу або установи системи правосуддя або керiвником
ceкpeTapiary (апараry) цього органУ або устаrови, пiслЯ пред'явЛеннr{ ДОКУI\dеНТо, ЩО-ллл: лла--



Якщо в особи немае доч.мента, який посвiдчуе особу, полiцейський або
вiйськовослryжбовець Нацiона-пьноi гвардii УкраiЪи iнформуе про це керiвника або
заступника керiвника ceKpeTapiary (апараry) органу та установи системи
правосуддя, який повинен встановити особу та мету вiзиry вiдвiдувача, а також
вирiшити питаннrI щодо можливостi прогryску такоТ особи до примiщеншI.

8. Прогryск народних деггугатiв УкраiЪи до примiщень суду, iншlо< органiв та
УсТаноВ системи правосуддя здiЙонюеТЬся вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи
пПро статус народного дешугата Украiни>.

Прогryск Уповноваженого Верховноi Ради УкраТrrи з прав JIюдини до примiщень
суду, iншlо< органiв та установ системи правосуддя здiйсrгюетъся вiдповiдно до
вимог Закоrту Украiни кПро Уповновахiеного ВерховноТ Ради Украiни з прав
людини).

9, i]огryск iноземцiв та осiб без громадянства, якi не е }п{асниками судовIr(
ПРОШеСiВ, До ПримiттIgц' суду здiйснюеться з дотриманнjIм вимог, встановлених
Порялком взаемодii Щержавноi судовоi адмiнiстрацii Украiни, територiалъних
у,правлiнь ЩержавноТ судовоi адмiнiстрацii Украirrи, апеляцiйнrх i мiсцевкх судiв
пi-l час прийопту iноземнлтх делегацiй, груп та oкpeмlTx iноземцiв, затверджеIшм
наказом .Щержавноi судовоТ адмiнiстрацii УкраiЪи вiд 18 .шистопада 2015 року Ns 199,

!огryок iноземцiв чи осiб без громадянства у примiщення органiв або уотанов
сIiстеми правосуддя, якi не с у{аснIrками засiдань чи iншlтх заходiв (нарад,
переговорiв тощо), здiliсrлостъся на пiдставi дозволу керiвника органу або установи
системи правосуддя або керiвшlка секретарiац, (апараry) цього органу або
чс,тяlIодцд

i1. Працiвники засобiв м_асовоi iнформацii проrтускаються за пред'явленням
ДОhТЪ{еНТа, Щ9 ПОСВiдтУс ОСОбУ прашiвника,засобу масовоi iнфорпrацiТ (редакцiйне
ПОСВiЛЧенrrя, iнтltц; документ, влrданий редакuiЪю вiдповiпноiо ,u.оЁу MacoBol'
iнформаUii, тощо). ВIткорИстанIUI ни}IИ пiд чаС судового засiданrrя аl,дiЪ-, вiдео-.
KiHo-. фотоапарац,,ри з:iйснюеться В порядк},, ycTaнoвJeнolгy процесуа-цьниlJ
законо_]авством.

12. До примiшенъ сУДУ, iншiтх органiв та },станоВ системи правосуддя з
вогнепМьною, г€LзовоЮ зброеЮ та пристРо:мИ для вiлсТрi"гry патронiв iз г}.]!{овими чи
аняпогiтттrтJ,i\,,тi еа r,рrri'rяът рпясттлFlо"rоarо 

^fетяп*rr"a*Il rrтJаl..спDrrт, тJАrrlfАfr,гдгrrт:rrТ пiТ



балончиками, спорядженими речовиною слъозогiнноТ
дii, та iншlа,rи спецiа-шьЕими засобами проtý/скаються
органiв, вiйськовос.tгужбовцi Нацiональноi гварлiТ
слгужби пiд час виконанЕIя ниIчlи с.гryжбових обов'язкiв.

Вогнегtальна та холодна зброя, iншi небезпечнi для життя i здоров'я гроN{адяЕ
предмети та речовини, якi е речовими докzвами у справах, шо пiдлягають розгjulду в
судовому засiданнi, прогtускаються до примiщень судiв за н€швностi вiдповiдного
процесуfu'Iьного докуr{ента i в супроводi судового розпорядника.

lЗ. Медичний персона_тr слуrкби невiдкладноi медичноi допомоги, працiвники
рятувальноТ та аварiйноТ служб прогIускаються до примiщень судiв, iншпо< органiв та
установ системи правосудм в супроводi працiвника ceKpeTapiary (апараry)
вiдповiдного сyiг\,. оDгаIrч або установи системц цравосчддя.1). У раз1 аварiй, вrходу з ладу технlчнID( комунiкацiй гlолiцейськi або
Bi й Съ ко вос.тужбов цi Нацi о нальноi гварлii Укр аТни прогtускають до прлшл i щень суду,
iншпгх органiв та установ сIlстеми правос},д]я працiвникiв вiдповiднlо< мiсъкrос
ре}lонтцрiу_ с;т1:+:б у супровоui працiвника апараLч вiдповiдного C;4v, оргаIry та
} СТанови системи правосуf,.]я та негайно повi:оrt-rяють го-]ову суду, керiвництво
ОРГану або установи системи правосуддя, чергового територiа,тьного органу полiцii
або чергового (командира) пiдроздiлry Нацiональноi гвардii Украiни.

тII. Обмеження щOдо пропуску осiб до примiщеlIь суду,
iнших органiв та уст&нов системи правоеуддя

1. Пiд час проведенюI закритих судовlо< засiданъ прогryск осiб до зсLпи судового
засiданrrя обмежусться ухв€uIою головуючого в судовому засiданнi.

Пiд час проведенЕя закритих засiдань органiв та установ системи правосуддц
Доступ до вiдповiдних примiщень органiв та установ системи правосуддя, у яких
проводяться TaKi засiданrrя, обмежуеться актом вiдповiдного органу

2. Забороняеться проtryск до примiщенrrя суду, iнших органiв та устаЕов
системи правосуддя осiб:

l) з ознаками апкоголъного чи наркотичного сп'янiння;
2) з тваринами;
3) з вогнепЕuIьною, гЕI}овою зброею та пристр оямr1 Дrrя вiдстрiry патронiв iз

ГУr{овими чи ана-погiчними за своiми властиво стяtПИ МеТЕШIЪНИМИ СНаРЯДаМИ

несмертельноТ дiI, балончиками, спорядженими речовиу9- ,слъозогiнцоТ
(сльозоточивот чи дратiвноI) дii, KpiM осiб, b"rn u".rrwt \\кт11,2 роздiлrу- 1] цъого
Тимчасовогопорядку; |':'. '," ' ..

1) з легкозuИrr.r"*", вибухонебезпечними. рахiОактМэнlrtап О оФу,Йiпiгл

речовинами;
2) з колпоче-рiжу,{ими предI\,fетами;
З) з. ватriзами, господарськими cyN[KaJvIи,
(600х400х200 шп,r)

пOкетами великlD( розмiрiв

(сльозоточивоi чи дратiвноi)
пр ацiвники правоохоронних

УrqраiЪи та фельд'егерсъкоi

IIерший заступЕЕк комашдиРа 3
ЕачальЕик штабу
майор В.С. Ясiнськнй


