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2 дні після закінчення строку 
на апеляційне оскарження, але 
не пізніше ніж за 2 години до 
початку голосування

2 дні з моменту надходження 
апеляційної скарги, а якщо а.с. 
надійшла менш як за  
2 календарні дні до проведення 
зібрання - невідкладно
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2 дні після закінчення строку 
на апеляційне оскарження, але 
не пізніше ніж за 2 години до 
початку голосування

2 дні з дня  проголошення, а на 
судові рішення, ухвалені до дня 

голосування – не пізніш як за  
4 години до початку голосування
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голосування – не пізніш як за  
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голосування

2 дні з дня  проголошення, а на 
судові рішення, ухвалені до дня 

голосування – не пізніш як за  
4 години до початку 

голосування

не пізніше дня, наступного за 
днем проголошення рішення

не пізніше дня, наступного за 
днем проголошення рішення

2 дні з дня  проголошення 
рішення

2 дні з дня  проголошення, а на 
судові рішення, ухвалені до дня 

голосування – не пізніш як за  
4 години до початку 

голосування

щодо оскарження рішень, дій або 
бездіяльності виборчих комісій, комісій 

з референдуму, членів цих комісій

уточнення списку виборців

оскарження рішень, дій або бездіяль-
ності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, засобів 
масової інформації, ...які порушують за-
конодавство  про вибори та референдум

оскарження дій або бездіяльності кан-
дидатів, їхніх довірених осіб та уповно-
важених осіб, ініціативних груп рефе-
рендуму, інших суб’єктів ініціювання 

референдуму, офіційних спостерігачів 
від суб’єктів виборчого процесу

за позовами органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування 

про встановлення обмеження щодо 
реалізації права на свободу мирних 

зібрань

про усунення перешкод та заборону 
втручання у здійснення права  

на свободу мирних зібрань

щодо гарантованого забезпечення  
потреб оборони

пов’язані з виборами  
президента України
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термінові  адміністративні справи за новим касУ
(апеляційне провадження)



10 днів після закінчення строку 
на апеляційне оскарження

3 дні  з дня надходження 
апеляційної скарги 

10 днів після закінчення строку 
на апеляційне оскарження

10 днів після закінчення строку 
на апеляційне оскарження

10 днів після закінчення строку 
на апеляційне оскарження

10 днів після закінчення строку 
на апеляційне оскарження

10 днів з дня проголошення 
судового рішення

24 години з моменту 
постановлення ухвали

10 днів з дня  постановленння 
судового рішення

10 днів з дня  
проголошення рішення

10 днів з дня  
проголошення рішення

10 днів з дня  
проголошення рішення

10 днів з дня  
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за зверненням органів доходів і зборів, 
а саме:

1) зупинення видаткових операцій платника 
податків на рахунках платника податків;

2) підтвердження обґрунтованості 
адміністративного арешту майна платника 
податків;

3) надання дозволу на погашення усієї суми 
податкового боргу за рахунок майна платника 
податків, що перебуває у податковій заставі;

4) зобов’язання керівника підприємства 
провести інвентаризацію основних фондів, 
товарно-матеріальних цінностей, які 
перебували або перебувають під митним 
контролем чи використовувалися цим 
підприємством разом із товарами, які були 
поміщені у відповідний митний режим;

5) стягнення коштів за податковим боргом;

за зверненням служби безпеки України 
щодо накладення арешту на активи, що 
пов’язані з фінансуванням тероризму  
та стосуються фінансових операцій, 

зупинених відповідно до рішення, 
прийнятого на підставі резолюцій ради 

Безпеки оон, зняття арешту з таких 
активів та надання доступу до них

про оскарження рішень, дій або 
бездіяльності органу державної 
виконавчої служби, приватного 

виконавця

з приводу примусового повернення чи 
примусового видворення іноземців або 
осіб без громадянства за межі території 

України

з приводу затримання іноземців або осіб 
без громадянства

про оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності

на ухвалу про відмову в прийнятті заяви

на ухвалу про відмову у відкритті 
провадження 
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звертаємо увагу (!), що у справах з приводу примусового повернення чи примусового видворення 
іноземців або осіб без громадянства за межі території України та з приводу затримання іноземців 
або осіб без громадянства судовий збір за подачу апеляційної скарги не сплачується.
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