
Проєкт  

рішення міської ради 

 

 

від 28.11.2022 р                                м. Бурштин                                           №4738 

   

Про затвердження списку присяжних 

 

Розглянувши подання Територіального управління Державної судової адміністрації 

України в Івано – Франківській області від 12.10.2022 року №05-13/779/22, щодо 

формування  списку присяжних до Галицького районного суду Івано – Франківської області, 

відповідно до ч.5 ст.124 Конституції України та ст.ст. 64, 65 Закону  України «Про 

судоустрій і статус суддів», керуючись ст.ст.25 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  список  присяжних  Галицького районного суду Івано – Франківської 

області строком на три роки (додається).  

2. Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики Бурштинської міської 

ради  забезпечити розміщення рішення на офіційному веб-сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (В. Федорняк), 

секретаря міської ради Романа Іванюка.   

 

 

 

Міський голова                                                Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від ___________2022 № ________ 

  

СПИСОК 

присяжних Галицького районного суду Івано – Франківської області 

1. К*** Людмила Миколаївна  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення ради «Про затвердження списку присяжних» 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою 

вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя. 

Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4-6 частини сьомої статті 56 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

У зв’язку із закінченням повноважень осіб, які виконують обов’язки присяжних 

Галицького районного суду, враховуючи подання Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Івано – Франківській області від 12.10.2022 року №05-

13/779/22, щодо формування  списку присяжних, Бурштинська міська рада  проводила набір 

кандидатів в присяжні Галицького районного суду Івано – Франківської області.  

Необхідна кількість присяжних  згідно подання ТУДСА- 5 осіб. 

Одна особа, яка постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція 

Галицького районного суду Івано – Франківської області  подала до Бурштинської міської 

ради за адресою: м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4 у визначений строк (24.11.2022 року) 

документи та виявили бажання бути присяжним. 

Тому є необхідність затвердити такий список присяжних. 

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні:  

Цивільні справи (розглядаються колегією у складі одного судді і двох присяжних) про: 

-  обмеження, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її 

недієздатною;  

-  визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;  

- усиновлення; 

-  надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;   

-  примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.  

Кримінальні справи (за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у 

складі двох суддів та трьох присяжних): 

- щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. 

 

2. Мета прийняття рішення. 

Бурштинська міська рада є представницьким  органом  Бурштинської міської 

територіальної громади до  повноважень якого, згідно ст.ст. 64 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», входить затвердження списку присяжних. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n491
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n492
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n494


Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для 

заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної 

судової адміністрації України. 

 Після затвердження списку присяжних такий список передається до відповідного 

окружного суду, в тому числі в електронній формі. 

 

3. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання.  

Даний проект рішення  сформовано на підставі ст.124 Конституції України, статтей 63-

65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,  статей 25, 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету.  

 

Доповідач: М. Михайлишин. 

Начальник  юридичного відділу                                                  Марія МИХАЙЛИШИН 


