
Додаток Ns 1

(ло рiшення ради суллiв зага.пьнло< судiв
вiд <1З> лютого 2014 рокуJФ 21)

Базовi показники ефективностi дiяльностi
Мостиського районного суду ЛьвiвськоI областi

перше пiврiччя 2017 року
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1
]алишок справ i матерiалiв, якi не розглянутi з попереднього перiоду
v m. ч. зсшuurок справ i маmерiацiв не Dоз?лянуmuх понаd ] pik dля

254

1

2. Кiлькiсть справ i матерiалiв, що надiйшли 949
J. Кiлькiсть розглянутlD( справ i MaTepia,riB 596

4.
]алишок справ i матерiалiв, якi не розглянутi на насryпний перiод
? m. ч. зсuluulок справ i л,tаmерiалiв не розlлянуmuх понаd l piK dля

601

l1
5. Кiлькiсть скасованих судових рiшень 8

6.
Кiлькiсть звернень до суду щодо неналежноi органiзацiТ роботи сулу
в лп. ч. в,llзнанuх обtрунmованлl|rrll

0

1.

Середrrя кiлькiсть справ та матерiалiв, що перебрали на

розглядi в судi, на одного суддю,
за наявностi спецiалiзацiТ в сулi (з розгляду кримiншIьних
справ та справ про адмiнiстративнi правопорушенIи, з

розгляду цивiльнrо< справ) середня кiлькiсть справ та

матерiа.лliв, що перебрали на розглядi у сулi на одного
суддю по цих спецiалiзацiях

120з,00

8.
3агальна кiлькiсть вхiдноi документацii (документiв,

справ, матерiалiв)
226з

9.

Середня кiлькiсть вхiдноi документацii (документiв,

справ, матерiалiв) на одного працiвника апараry суду (за

виключенням cekpeTapi9 судових засiдань i помiчникiв
суду)

28з

10. Кiлькiсть працiвникiв апараry суду на одного суддю l0
11. Вiдсоток розглянутих справ б2,80

12. Середня кiлькiсть розглянутих справ на одного счддю 596,00

13. Вiдсоток скасованих судових рiшень l,з4

t4.
Кiлькiсть судових засiдань з використанням режиму
вiдеокон кферен цзв'язку

0

15.
кiлькiсть викликiв
SМS-повiдомлень

осiб до суду з використанням
53

16.

Наявнiсть веб-сторiнки суду, виконання вимог

законодавства та рiшень ради суддiв загальних судiв

щодо веб-сторiнки суду

+

77.

Результати опиryвання громадян-вiдвiдувачiв суду з

питань, чl,о стосуються якостi дiяльностi суду, з

вказiвкою дати цього опиryвання

0з.07.2011-
||.0,7.201,7

78,2уо-4,
15,зоА-5.


