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Основні положення
стаття  

(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

п. 11 
ч. 1 ст. 4 

КАС

розумний  
строк

Найкоротший строк розгляду і вирішення адміністра-
тивної справи, достатній для надання своєчасного 
(без невиправданих зволікань) судового захисту по-
рушених прав, свобод та інтересів у публічно-право-
вих відносинах.

Територіальна юрисдикція (підсудність)
стаття  

(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

ч. 3 
ст. 29 
КАС

невідкладно

У разі ліквідації або припинення роботи адміні-
стративного суду справи, що перебували у його 
провадженні, невідкладно передаються до суду, ви-
значеного відповідним законом або рішенням про 
припинення роботи адміністративного суду, а якщо 
такий суд не визначено – до суду, що найбільш тери-
торіально наближений до суду, який ліквідовано або 
роботу якого припинено.

ч. 8 
ст. 29 
КАС

не пізніше на-
ступного дня 
після закін-

чення строку 
на оскарження 
ухвали, а в разі 
подання апе-

ляційної скар-
ги – після за-

лишення її без 
задоволення

Передача адміністративної справи з одного суду до 
іншого на підставі відповідної ухвали, яка підлягає 
оскарженню, здійснюється не пізніше наступного 
дня після закінчення строку на оскарження такої 
ухвали, а в разі подання апеляційної скарги – після 
залишення її без задоволення.

ч. 9 
ст. 29 
КАС

не пізніше на-
ступного дня

Передача адміністративної справи з одного суду до 
іншого в інших випадках здійснюється не пізніше 
наступного дня після видання відповідного розпоря-
дження голови суду або постановлення відповідної 
ухвали, яка не підлягає оскарженню.
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склад суду. Відводи
стаття  

(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

ч. 9 
ст. 31 
КАС

більше  
14 днів

Невирішені судові справи за вмотивованим розпо-
рядженням керівника апарату суду, що додається до 
матеріалів справи, передаються для повторного авто-
матизованого розподілу справ виключно у разі, коли 
суддя (якщо справа розглядається одноособово) або 
суддя-доповідач із складу колегії суддів (якщо справа 
розглядається колегіально) у визначених законом ви-
падках не може продовжувати розгляд справи більше 
чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду 
справи у строки, встановлені цим Кодексом.

ч. 10 
ст. 31 
КАС

на 1 рік
Для кожної постійної колегії суддів збори суддів від-
повідного суду визначають резервних суддів стро-
ком на один рік.

ч. 12 
ст. 31 
КАС

понад  
5 робочих  

днів

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна сис-
тема не застосовується для визначення судді (складу 
колегії суддів, якщо справа розглядається колегіаль-
но) для розгляду конкретної справи виключно у разі 
настання обставин, які об’єктивно унеможливили її 
функціонування та тривають понад п’ять робочих 
днів.

ч. 18 
ст. 31 
КАС

не пізніше  
наступного дня

Копія протоколу про результати автоматизованого 
розподілу (повторного розподілу) справи в електро-
нній чи паперовій формі підписується уповноваже-
ними особами апарату суду та видається (надсила-
ється) заінтересованій особі не пізніше наступного 
дня після подання до суду відповідної заяви.

ч. 2 
ст. 33 
КАС

до закінчення 
підготовчо-
го засідання 

у справі (до по-
чатку розгляду 
справи, якщо 
підготовче за-

сідання не про-
водиться)

Будь-яку справу, що відноситься до юрисдикції суду 
першої інстанції, залежно від категорії і складності 
справи, може бути розглянуто колегіально у складі 
трьох суддів, крім справ, які розглядаються в по-
рядку спрощеного позовного провадження. Питання 
про призначення колегіального розгляду вирішуєть-
ся до закінчення підготовчого засідання у справі (до 
початку розгляду справи, якщо підготовче засідання 
не проводиться) суддею, який розглядає справу, за
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стаття  
(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

власною ініціативою або за клопотанням учасника 
справи, про що постановляється відповідна ухвала.

ч. 3 
ст. 39 
КАС

протягом  
10 днів 

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і за-
явленим протягом десяти днів з дня отримання учас-
ником справи ухвали про відкриття провадження 
у справі, але не пізніше початку підготовчого засі-
дання або першого судового засідання, якщо справа 
розглядається за правилами спрощеного позовного 
провадження.

не пізніше 
2 днів

Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяєть-
ся лише у виняткових випадках, коли про підставу 
відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо 
до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів 
з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

ч. 1 
ст. 40 
КАС

як до, так і піс-
ля відкриття 
провадження 

у справі

Питання про самовідвід судді може бути вирішено 
як до, так і після відкриття провадження у справі.

ч. 11 
ст. 40 
КАС

не пізніше 
2 днів (не пізні-

ше 10 днів)

Питання про відвід має бути розглянуто не пізніше 
двох днів з дня надходження заяви про відвід, а у ви-
падку розгляду заяви про відвід судді суддею іншого 
суду – не пізніше десяти днів з дня надходження за-
яви про відвід.

Учасники справи
стаття  

(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

ч. 1 
ст. 47 
КАС

на будь-якій 
стадії судового 

процесу

Крім прав та обов’язків, визначених у статті 44 ЦПК, 
позивач має право на будь-якій стадії судового про-
цесу відмовитися від позову.

до закінчення 
підготовчого 
засідання або 
не пізніше ніж 

Позивач має право змінити предмет або підстави 
позову, збільшити або зменшити розмір позовних 
вимог шляхом подання письмової заяви до закін-
чення підготовчого засідання або не пізніше ніж за
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стаття  
(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

за п’ять днів  
до першого 
судового за-

сідання, якщо 
справа розгля-
дається в по-

рядку спроще-
ного позовного 
провадження

п’ять днів до першого судового засідання, якщо 
справа розглядається в порядку спрощеного позо-
вного провадження.

ч. 5 
ст. 47 
КАС

на будь-якій 
стадії судового 

процесу

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій 
стадії судового процесу, що є підставою для закриття 
провадження в адміністративній справі.

ч. 3 
ст. 48 
КАС

до ухвален-
ня рішення 

у справі

Якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна 
відповідати за позовом, суд до ухвалення рішен-
ня у справі за згодою позивача замінює первісного 
відповідача належним відповідачем, не закриваючи 
провадження у справі, якщо це не потягне за собою 
зміни підсудності адміністративної справи. Суд має 
право за клопотанням позивача до ухвалення рішен-
ня у справі залучити до участі у ній співвідповідача.

ч. 7 
ст. 48 
КАС

до початку 
судового роз-
гляду справи 

по суті

Заміна позивача допускається до початку судового 
розгляду справи по суті.

до ухвалення 
рішення судом 

першої  
інстанції

Заміна відповідача допускається до ухвалення рі-
шення судом першої інстанції.

ч. 1 
ст. 49 
КАС

до закінчення 
підготовчого 
провадження 

або до початку 
першого судо-
вого засідання, 

якщо справа 
розглядається

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 
предмета спору, можуть вступити у справу до закін-
чення підготовчого провадження або до початку пер-
шого судового засідання, якщо справа розглядаєть-
ся в порядку спрощеного позовного провадження, 
пред’явивши позов до однієї або декількох сторін.
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Стаття  
(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

в порядку 
спрощеного 

позовного про-
вадження

ч. 2 
ст. 49 
КАС

до закінчення 
підготовчого 
засідання або 
до початку пер-
шого судового 
засідання, якщо 
справа розгля-
дається в по-
рядку спроще-
ного позовного 
провадження

Треті  особи,  які  не  заявляють  самостійних  вимог 
щодо предмета спору, можуть вступити у справу на 
стороні позивача або відповідача до закінчення під-
готовчого засідання або до початку першого судово-
го  засідання,  якщо  справа  розглядається  в  порядку 
спрощеного позовного провадження, у разі коли рі-
шення у справі може вплинути на їхні права, свобо-
ди, інтереси або обов’язки.

ч. 1 
ст. 52 
КАС

на будь-якій 
стадії судового 

процесу

У разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи 
у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на 
будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної 
сторони чи третьої особи її правонаступником.

ч. 4 
ст. 65 
КАС

завчасно

У разі неможливості прибуття до суду та участі у су-
довому  засіданні  в  режимі  відеоконференції  за  ви-
кликом суду свідок зобов’язаний завчасно повідоми-
ти про це суд.

Докази та доказування
Стаття  

(частина  
статті)

Строк  
(Термін) Значення

ч. 2 
ст. 79 
КАС

разом із подан-
ням позовної 

заяви

Позивач, особи, яким законом надано право зверта-
тися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати 
докази разом із поданням позовної заяви.

ч. 3 
ст. 79 
КАС

разом із подан-
ням відзиву або 
письмових по-
яснень третьої 

особи

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору, повинні подати суду до-
кази разом із поданням відзиву або письмових пояс-
нень третьої особи.
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стаття  
(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

ч. 1 
ст. 80 
КАС

разом із подан-
ням позовної 
заяви (разом 
із поданням 
відзиву або 

письмових по-
яснень третьої 

особи)

Учасник справи, у разі неможливості самостійно 
надати докази, вправі подати клопотання про ви-
требування доказів судом. Таке клопотання повинно 
бути подане в строк, зазначений в частинах другій та 
третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотан-
ня заявлено з пропуском встановленого строку, суд 
залишає його без задоволення, крім випадку, коли 
особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його 
подання у встановлений строк з причин, що не за-
лежали від неї.

ч. 7 
ст. 80 
КАС

протягом  
5 днів

Особи, які не мають можливості подати доказ, який 
витребовує суд, або не мають можливості подати 
такий доказ у встановлені строки, зобов’язані пові-
домити про це суд із зазначенням причин протягом 
п’яти днів з дня вручення ухвали.

ч. 1  
ст. 82 
КАС

негайно

Речові докази, що швидко псуються, негайно огляда-
ються судом з повідомленням учасників справи про 
призначений огляд. Неявка цих осіб не перешкоджає 
огляду речових доказів.

ч. 4 
ст. 82 
КАС

після огляду Після огляду речові докази, що швидко псуються, 
повертаються особам, від яких вони були одержані.

ч. 2 
ст. 83 
КАС

не пізніше  
наступного дня

Ухвала про судове доручення надсилається до ад-
міністративного суду, який буде її виконувати, не 
пізніше наступного дня з дня її постановлення та є 
обов’язковою для нього.

ч. 1 
ст. 84 
КАС

невідкладно

Ухвала про судове доручення невідкладно викону-
ється судом, якому вона адресована, за правилами 
КАС України, які встановлюють порядок вчинення 
відповідних процесуальних дій.

ч. 3 
ст. 84 
КАС

невідкладно

Про виконання або про неможливість виконання 
з об’єктивних причин судового доручення поста-
новляється ухвала, яка з протоколами про вчинення 
процесуальних дій і всіма зібраними на виконання 
судового доручення матеріалами невідкладно надси-
лається до суду, що розглядає справу.
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стаття  
(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

ч. 3 
ст. 92 
КАС

до або під час 
підготовчого 
судового за-

сідання, а якщо 
справа розгля-
дається в по-

рядку спроще-
ного позовного 
провадження – 

до початку 
першого судо-
вого засідання 

у справі

Заява про виклик свідка має бути подана до або під 
час підготовчого судового засідання, а якщо справа 
розглядається в порядку спрощеного позовного про-
вадження – до початку першого судового засідання 
у справі.

ч. 1 
ст. 97 
КАС

до набрання 
рішенням суду 
законної сили

Речові докази до набрання рішенням суду законної 
сили зберігаються в матеріалах справи або за окре-
мим описом здаються до камери схову речових до-
казів суду.

ч. 1 
ст. 98 
КАС

після огляду  
і дослідження 

(після набрання 
судовим рішен-

ням законної 
сили)

Речові докази повертаються судом після їх огляду 
і дослідження за клопотанням осіб, які їх надали, 
якщо це можливо без шкоди для розгляду справи.  
В інших випадках речові докази повертаються осо-
бам, від яких вони були одержані, після набрання су-
довим рішенням законної сили.

ч. 2 
ст. 100 
КАС

після дослі-
дження або 

після набрання 
судовим рішен-

ням законної 
сили

За заявою особи, яка надала суду оригінал електро-
нного доказу на матеріальному носії, суд повертає 
такий матеріальний носій, на якому міститься ори-
гінал доказу, цій особі після дослідження вказаного 
електронного доказу, якщо це можливо без шкоди 
для розгляду справи, або після набрання судовим рі-
шенням законної сили.

ч. 7 
ст. 102 
КАС

невідкладно

Призначений судом експерт невідкладно повинен 
повідомити суд про неможливість проведення ним 
експертизи через відсутність у нього необхідних 
знань або без залучення інших експертів.

ч. 4 
ст. 105 
КАС

негайно

У разі скасування судом ухвали про призначення екс-
пертизи призначений судом експерт зобов’язаний не-
гайно повернути суду матеріали та інші документи, 
що використовувалися для проведення експертизи.
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стаття  
(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

ч. 2 
ст. 114 
КАС

як до, так і піс-
ля подання по-

зовної заяви

Заява про забезпечення доказів може бути подана до 
суду як до, так і після подання позовної заяви.

ч. 4 
ст. 114 
КАС

протягом 
10 днів

У разі подання заяви про забезпечення доказів до по-
дання позовної заяви заявник повинен подати позо-
вну заяву протягом десяти днів з дня постановлення 
ухвали про забезпечення доказів.

не пізніше на-
ступного дня

У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, 
повернення позовної заяви або відмови у відкритті 
провадження суд скасовує ухвалу про вжиття захо-
дів забезпечення доказів не пізніше наступного дня 
після закінчення такого строку або постановлення 
судом ухвали про повернення позовної заяви чи від-
мови у відкритті провадження.

ч. 2 
ст. 117 
КАС

не пізніше 
5 днів

Заява про забезпечення доказів розглядається не піз-
ніше п’яти днів з дня її надходження до суду.

ч. 9 
ст. 117 
КАС

негайно

Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення 
доказів шляхом допиту свідків, призначення експер-
тизи, огляду доказів) є виконавчим документом та 
виконується негайно в порядку, встановленому для 
виконання судових рішень.

Процесуальні строки
стаття  

(частина  
статті)

строк  
(Термін) Значення

ч. 4 
ст. 121 
КАС

одночасно із 
поданням заяви 
про поновлен-
ня процесуаль-

ного строку 

Одночасно із поданням заяви про поновлення проце-
суального строку має бути вчинена процесуальна дія 
(подана заява, скарга, документи тощо), щодо якої 
пропущено строк.

ч. 6 
ст. 121 
КАС

не пізніше на-
ступного дня

Про поновлення або продовження процесуального 
строку, відмову у поновленні або продовженні про-
цесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не


