
С 01.07.13 закрито можливість створювання карток «Позов, 

заява Представництва» та «Позов до органів прокуратури» через 

робочий стіл «Представництво». 

Внесення даних у цьому розділі здійснюється через новостворені 

робочі столи «НП за позовом» і «НП за позовом до органів 

прокуратури» 

 

Для ведення обліку карток розділу Представництво у загальній картці НП.  

Необхідно перейти на модуль «Представництво» – «НП за позовом в роботі». 

 
Кнопка із білим аркушем створює новий документ виду НП. 



 
На вкладці основні відомості користувач, що першим починає працювати 

із наглядовим провадженням за позовом, вносить основні дані, що стосуються 

справи у цілому. 

Заповнена на цьому етапі та збережена картка НП не впливає на звіти 

системи, - це лише основні відомості по справі. Для занесення даних, які 

обліковуються у звітах форми П необхідно створити та заповнити картки на 

вкладці "Стадии" (орфографію автора збережено). 

 



 
Користувач, якому необхідно відобразити у НП свої дії по пред'явленню 

позову, скарги чи участі у судовому розгляді справи - створює відповідну 

картку. Для цього необхідно проставити «галку» у чек-боксі «створити» під 

необхідною карткою, та натиснути кнопку «Зберегти» на картці НП. 

Система автоматично утворить відповідну картку, та заповнить у ній 

основні поля із картки НП. 

 
Користувачу залишається відредагувати створені картки, заповнивши 

необхідні поля (дати розгляду, результати розгляду справи тощо). 



Дані картки є копіями існуючих у даний час карток Позовів. Ці картки 

обліковуються у таблицях 6-8 форми П в залежності від свого типу, та 

заповнених даних, у зв’язку з чим при створенні електронного наглядового 

провадження по існуючим позовам слід мати на увазі, що створивши 

картку необхідно залишити незаповненою вкладку «Суд». 

 
  

 
 



У вкладці «Зв’язок документів» - «Зв'язок з позовом» необхідно 

натиснути кнопку «Вибрати» та у списку вибрати відповідну картку системи, 

яка відповідає даній дії по пред'явленню позову, скарги чи участі у судовому 

розгляді справи. 

 
Для занесення до картки НП електронних копій документів використовується 

вкладка Файл. 

 
У даній вкладці наявний розподіл по стадіям провадження. 



Кнопка Додати файл долучає до картки НП окремий самостійний 

документ.  

Можливо вилучати із картки окремі документи, або додавати нові версії 

вкладених документів. Для цього також натискається стрілка у правій частині 

рядка з назвою файлу. 

Після внесення чи видалення документів, необхідно зберегти картку НП. 

 


