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МЕТА ПРОЕКТУ:
Підвищення ефективності правосуддя через впровадження інноваційних підходів в судове
адміністрування та в процес оцінювання роботи судів.
Цьому сприятиме підтримка процесів моніторингу та вимірювання комплексних змін в
судовій системі щодо її незалежності та підзвітності, якості судового адміністрування, до‐
ступу до правосуддя та довіри громадян до судової влади.

ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄ:
Громадська організація «Інститут судового менеджменту» (ГО «ІСМ») за підтримки
Програми USAID «Нове правосуддя»
ГО «Інститут судового менеджменту» є неприбутковою громадською організацією,
яку створено працівниками органів судової влади. Основною метою створення та діяль‐
ності ГО «ІСМ» є об’єднання зусиль працівників органів судової влади України для задово‐
лення та захисту своїх спільних законних інтересів, пов’язаних із судовим інноваційним
менеджментом в Україні; залучення працівників органів судової влади до участі у гро‐
мадській діяльності; сприяння позитивним перетворенням у суспільстві; розробка, впро‐
вадження та поширення прогресивних ідей у галузі судового управління, сприяння
інституалізації судового адміністрування в Україні.
Метою Програми USAID «Нове правосуддя» є сприяння розбудові незалежної, підзвітної,
прозорої та ефективної системи правосуддя, що підтримує верховенство права та спро‐
можна боротися з корупцією.
Одним із завдань Програми є вдосконалення судового адміністрування, а основним по‐
казником виконання цього завдання є рівень відповідності судової системи України
контрольному переліку сприяння якості правосуддя та роботи судів Європейської комісії
з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ).

2018
ВСТУП
В серпні 2008 року Європейська комісія з
ефективності правосуддя (CEPEJ) прийняла
«Контрольний перелік з підвищення якості
правосуддя та роботи судів». Цей перелік є
інструментом самоаналізу, що дозволяє го‐
ловам судів, суддям, працівникам судів,
очільникам судової системи здійснювати їх‐
ні функції з огляду на потреби в покращен‐
ні якості судових послуг.
Основне
завдання
«Контрольного
переліку» ‐ сприяти правовим системам
отримувати та аналізувати необхідну ін‐
формацію щодо стосується якості право‐
суддя та роботи судів. На відміну від інших
моделей якості (наприклад загальної мо‐
делі Європейської фундації з управління
якістю, або регіональних моделей якості,
що застосовуються у Нідерландах та Фін‐
ляндії), цей інструмент допомагає ефектив‐
но оцінити якість роботи як на рівні суду,
так і на рівні регіону, чи навіть на рівні су‐
дової системи загалом.
Громадська організація «Інститут судо‐
вого менеджменту» адаптувала «Контроль‐
ний
перелік
з
підвищення
якості
правосуддя та роботи судів» до реалій
української судової системи та провела
пілотне дослідження з використанням
«Контрольного переліку» на двох рівнях –
рівні суду та на рівні регіону.

Модель якості, що пропонується в
«Контрольному переліку» базується на до‐
слідженні п’яти основних аспектів діяль‐
ності судової системи:
• стратегія та політика
• кадрові ресурси і статус суддів
• засоби правосуддя
• робочі та операційні процеси
• доступ до правосуддя та комунікація
з відвідувачами та громадськістю
Для кожного аспекту діяльності судової
системи визначені підтеми та розроблений
перелік запитань. Питання були розроблені
такими чином щоб швидко та легко іден‐
тифікувати наявність чи відсутність певної
стратегії, чи політики, або інших суттєвих
сторін функціонування судової системи, що
впливають на якість роботи судів та судової
системи.
Ми проаналізували відповіді на запитан‐
ня Контрольного переліку від 101 суду
першої інстанції, 10 апеляційних судів та 4
територіальних управлінь ДСА. Загалом в
об’єктиві дослідження були суди та тери‐
торіальні управління Державної судової
адміністрації України з Львівської, Одесь‐
кої, Хмельницької областей та міста Києва.
В цьому звіті представлені узагальнені
результати дослідження, наші висновки та
пропозиції щодо покращення якості функ‐
ціонування судової системи України.
Провівши це дослідження, ми вперше в
Україні та Европі апробували застосування
«Контрольного переліку з підвищення
якості правосуддя та роботи судів», як
ефективного інструменту оцінки потреб в
покращенні якості правосуддя в Україні.
На майбутнє маємо амбітні плани запо‐
чаткувати
практику
застосування
Контрольного переліку у всіх судових ор‐
ганах України на всіх рівнях.
Це дасть можливість комплексно оцінити
управлінські процеси, стратегії, ресурси
тощо з позицій якості правосуддя та виро‐
бити практичні рекомендації щодо покра‐
щення якості правосуддя в нашій країні.
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ПРО CEPEJ та «КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК»
Європейську комісію з питань ефектив‐
ності правосуддя (CEPEJ) було створено
Комітетом Ради Європи у вересні 2002 ро‐
ку. На сьогодні CEPEJ є унікальним органом
для всіх європейських країн, що об’єднує
експертів 47 держав ‐ членів Ради Європи,
та створений оцінювати ефективність
функціонування судових систем, а також
пропонувати практичні інструменти і захо‐
ди для надання більш кваліфікованих судо‐
вих послуг.
Особливий акцент робиться на порівнян‐
ні судових систем і обміну знаннями про
те, як вони функціонують.

суду та рівні окремого судді. Головна мета
цього інструменту ‐ допомогти правовим
системам у зборі належної інформації та
аналізі відповідних аспектів щодо питань
якості.
• У центрі моделі – питання стратегії та
політики, щоб наголосити на тому, що
стратегічні, операційні плани та плани
політики знаходяться в самому серці функ‐
ціонування сектору правосуддя
• Кадрові ресурси також входять до мо‐
делі, оскільки належне функціонування
судової системи залежить від якості роботи
суддів і працівників суду
• Також модель зосереджується на ре‐
сурсах. Для забезпечення високого рівня
якості роботи необхідно достатньо ресурсів
(бюджет, ІТ, інфраструктура суду)
• Вагома складова моделі стосується
функціонування та процесів. Вона пов'язана
з різними видами діяльності: від підготовки
справ до написання проекту рішення та йо‐
го виконання
• Модель наголошує на важливості вра‐
хування попиту відвідувачів суду. Як і в ба‐
гатьох моделях якості роботи, тут також є
потреба в зосередженні на користувачах

«Контрольний перелік сприяння якості
правосуддя та якості роботи судів» ‐ пер‐
ший інструмент, розроблений робочою гру‐
пою з питань якості роботи (GT‐QUAL)
Європейської комісії з питань ефективності
правосуддя Ради Європи у 2008 році. Цей
інструмент створений для збору інформації
та здійснення аналізу відповідних аспектів,
пов’язаних з якістю правосуддя та роботи
суду. На відміну від інших моделей моніто‐
рингу якості (системи судової доскона‐
лості, наприклад), він зосереджується на
трьох рівнях – на державному рівні, рівні
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Від моменту свого створення модель
«Контрольний перелік» в судових системах
Європи не застосовувалась в силу деяких
обмежень, перевантаження питаннями та
необхідності доопрацювання.
В квітні 2017 року відбулось перше
засіданні Дорадчої групи з представників
партнерів Програми USAID «Нове правосуд‐
дя», основним завданням якої є огляд та
затвердження якісних показників моніто‐
рингу та оцінювання, що ґрунтуються на
міжнародних інструментах оцінювання су‐
дових систем та верховенства права.

2018
Під час цієї зустрічі один з авторів‐роз‐
робників моделі, міжнародний експерт в
галузі
судової
досконалості
доктор

Пім Альберс презентував переглянуту та
спрощену модель «Контрольний перелік
сприяння якості правосуддя та якості робо‐
ти судів».
Оновлена форма моніторингу дозволяє
збирати дані на трьох рівнях – державному,
регіональному та рівні місцевого суду,
розділи опитувальника значною мірою
адаптовані для українських реалій.
Члени Громадської організації «Інститут
судового менеджменту» в якості учасників
Дорадчої групи були залучені до експерт‐
ного обговорення та тестування даної мо‐
делі моніторингу під час зустрічей
Дорадчої групи, а відтак було прийнято
рішення щодо практичної реалізації проек‐
ту
по
застосуванню
«Контрольного
переліку» в судовій системі України.
Програма «Нове правосуддя» підготува‐
ла спрощену версію Контрольного переліку
CEPEJ для використання судами, тери‐
торіальними управліннями ДСА та націо‐
нальними судовими установами ‐ ДСА та
Радою правосуддя.

тронні форми опитувальника, адаптовані
для моніторингу на двох рівнях органів
правосуддя – місцевому та регіональному,
відповідно зменшивши кількість контроль‐
них показників.
Контрольний перелік включає в себе на‐
ступні компоненти:
· Стратегічні і операційні плани та
робочі принципи і процедури (7‐10
контрольних показників)
· Робочіпроцесиусудах
(10‐14 контрольних показників)
· Оцінюванняякостіроботисуду
(4 контрольних показників)
· Доступдоправосуддя
(10‐11 контрольних показників)
· Довіра та впевненість громадськості
(4 контрольних показники)
· Кадрова політика (7‐10 контрольних
показників)
· Управління фінансами (3 контрольних
показники)
· Інформаційнітехнології
(4‐6 контрольних показники)
· Управління
приміщеннями,
інфра‐
структура суду та безпека (8 контроль‐
них показників)
Це дозволило перевірити спрощену вер‐
сію Контрольного переліку CEPEJ на базі
судів і територіальних управлінь ДСА в
пілотних
регіонах,
оцінюючи
кожен
контрольний показник за простою шкалою
від 0 до 5 і обчислюючи коефіцієнт від‐
повідності кожному компоненту Контроль‐
ного переліку та коефіцієнт відповідності
Контрольному переліку в цілому.
Зібрані
дані
опрацьовані
та
проаналізовані в ході реалізації проекту.
Тепер вони допоможуть визначити питання
із Контрольного переліку, що потребують
уваги, розробки нової політики, або зміни
існуючої, а також зосередитись на
конкретних питаннях якості.

ГО «Інститут судового менеджменту» в
рамках реалізації проекту розробив елек‐
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ПІДГОТОВКА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ПІДГОТОВКА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Практична реалізація проекту розпочалась
у березні 2018 року з зустрічі робочої групи,
до якої увійшли розробники проекту, регіо‐
нальні координатори з учасників ГО «Інститут
судового менеджменту», експерти в галузі
соціології та моніторингу. Опитувальники,
інструкції щодо їх заповнення та рекомен‐
дації з проведення опитування були ретельно
опрацьовані та підготовлені до практичного
застосування.

Старту
проведення
опитування
передували презентації проекту в регіо‐
нах для судових адміністраторів, які
представляли свої суди в опитуванні.

На думку авторів проекту, саме керів‐
ник апарату є тією ключовою фігурою, яка
в силу своїх широких адміністративних
функцій та покладених обов’язків, має до‐

8

статній рівень компетенції, щоб успішно
здійснити самооцінку діяльності своєї су‐
дової установи згідно запропонованої
«Контрольним переліком» моделі.

2018
ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ У ПІЛОТНИХ РЕГІОНАХ
Для пілотної реалізації «Запровадження
інноваційної моделі оцінювання роботи су‐
дової системи «Контрольний перелік» було
обрано 4 регіони – Львівська, Одеська,
Хмельницька області та місто Київ

В опитуванні узяли участь 101 місцевий
суд, 10 апеляційних судів та 4 Тери‐
торіальних управління ДСА України. Для
кожного рівня був розроблений окремий
опитувальник у урахуванням специфіки ор‐
гану судової влади.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
МОДЕЛЬ «КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК» ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ КОМПОНЕНТИ:

Дані, зібрані в результаті опитування,
проведеного у 101 суді місцевого рівня, 10
судах апеляційного рівня та 4 ТУ ДСАУ,
відображаються відповідно до кожного з
елементів моделі та рівня .
Дані, зібрані нами у місцевих судах,
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опрацьовані
загалом
наступних сторінках.

і

містяться

на

У коментарях до графіків ми робимо
спробу проаналізувати дані опитування.

2018
1.

МІСЦЕВІ СУДИ
Стратегічні (операційні) плани та політика

В суді існує політика щодо спеціалізації
суддів

3,98

В суді існує політика планування та
виконання бюджету суду

2,95

В суді розроблена власна політика
інновацій

2,94

Суд розробляє та виконує річний план з
чітко визначеними цілями якості роботи

4,33

В суді існує політика розподілу справ
між суддями

4,74

В суді вимірюється навантаження на
окремих суддів

4,26

В суді існує політика делегування
повноважень суддів працівникам апарату

2,28

В суді регулярно оцінюється стан
виконання стратегічних планів

3,60

В суді регулярно оцінюється стан
виконання операційних планів

3,96

Плани роботи суду можна знайти в
загальному доступі

2,84

1.0

Компонент 1. Стратегічні (операційні)
плани та політика в місцевих судах.
Найменшу оцінку набрав контрольний
показник «7) В суді існує
політика
делегування
повноважень
суддів
працівникам апарату».
Зокрема,
середньозважена
оцінка
наявності такої практики в судах ‐ 2,28 з
можливих 5 балів. Враховуючи те, що
частина респондентів дали позитивні
відповіді на це запитання, можна зробити
висновок,
що
практика
делегування
окремих функцій працівникам апарату
існує, наприклад попереднє узгодження
дат судових засідань, комунікація зі
сторонами процесу тощо. Однак формально
визначених
політик
делегування

2.0

3.0

4.0

5.0

повноважень суддів працівникам апарату
не має. Тому пропонуємо розробити
політику делегування окремих функцій
суддів працівникам апарату.
Крім того, при подальшому застосуванні
Контрольного
переліку
пропонуємо
викласти цей контрольний показник таким
чином, щоб уникнути вживання конструкції
«делегування
повноважень
суддів»,
натомість
пропонуємо
вживати
словосполучення «делегування окремих
функцій».
Це
дозволить
запобігти
неправильному розумінню значення цього
контрольного показника респондентами.
Позаяк делегування повноважень судді,
головним з яких є здійснення правосуддя,
не передбачено чинним законодавством.

11

МІСЦЕВІ СУДИ
Також менше трьох балів набрали
показники «3) В суді розроблена власна
політика інновацій», «10) Плани роботи
суду можна знайти в загальному доступі».
Це свідчить про те що політика інновацій в
судах відсутня, тому ми пропонуємо таку
політику розробити та розпочати її
запровадження в життя. Щодо відсутності
планів роботи в загальному доступі, то

респонденти в коментарях зазначали, що
поширення таких планів не передбачене
чинним законодавством, тож суди в
основному ці плани не оприлюднюють. Ми
рекомендуємо судам запровадити практику
оприлюднення
планів
роботи,
що
позитивно впливатиме на імідж судів та
їхню відкритість.

Робочі процеси в судах

В суді розроблені конкретні заходи, що
застосовуються для забезпечення
справедливого та рівного розподілу
навантаження серед суддів

4,57

В суді судді мають електронні
інструменти для здійснення моніторингу
стану розгляду своїх справ

4,71

В суді запроваджена політика управління
справами для суддів, спрямована на
швидке вирішення справ

3,48
4,26

В суді існує політика складання графіку
слухань у судах
В суді існує система або політика, яка
стимулює своєчасний початок слухань
для уникнення затримок у призначених
слуханнях

3,62

В суді розроблена політика для
встановлення передбачуваних і
оптимальних часових рамок розгляду
справи

3,14
4,08

В суді запроваджена політика зменшення
залишку нерозглянутих справ у судах
В суді запроваджена практика проведення
попередніх слухань між суддями і
учасниками проваджень для встановлення
часових рамок

2,99

В суді існує політика ефективного
виконання судових рішень (у цивільних,
кримінальних і адміністративних
справах)

4,27
3,12

В суді є стандартний перелік імен і
спеціалізацій судових експертів
До участі в судових процесах залучаються
сертифіковані судові експерти

4,79

В суді існує система моніторингу
тривалості роботи експерта над
висновком (звітом)

2,18
4,50

В суді запроваджена політика, що
стосується архівування матеріалів справ
В суді архівуються матеріали справ в
електронному вигляді

2,88

1.0
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Компонент2. Робочі процеси в судах
Найменшу оцінку (2,18 балів) отримав
показник «12) В суді існує система
моніторингу тривалості роботи експерта
над висновком (звітом)». Це швидше
говорить, що такі системи в судах радше
відсутні та існує об’єктивна необхідність
запровадження ефективного контролю з
боку суду за тривалістю проведення
судових експертиз.
За показниками «14) В суді архівуються
матеріали справ в електронному вигляді»,
«8) В суді запроваджена
практика
проведення
попередніх
слухань
між
суддями і учасниками проваджень для
встановлення
часових
рамок»
середньозважена оцінка становила менше
3 балів. З огляду на це можна зробити
висновок
про
відсутність
практик
архівування справ в електронному вигляді.
Не практикується також
проведення
попередніх слухань для встановлення
часових рамок процесу та визначення
необхідного сторонам часу для підготовки
до слухань.

Разом
з
тим
процесуальним
законодавством передбачено визначення
порядку
розгляду
справи
під
час
підготовчого судового засідання (ст. 189
ЦПК України, ст.173 КАС України, ст.177
ГПК України, ст.315 КПК України). Тому
пропонуємо судам в рамках підготовчих
судових засідань під час визначення прядку
розгляду
справи
приділяти
увагу
встановленню часових рамок процесу та
визначенню необхідного сторонам часу для
підготовки до слухань.
Також потребують уваги контрольні
показники «3) В суді запроваджена
політика управління справами для суддів,
спрямована на швидке вирішення справ»,
«6) В суді існує система або політика для
встановлення
передбачуваних
і
оптимальних часових рамок розгляду
справи». Ці показники отримали оцінку від
3,14 до 3,48 балів. Всі ці показники
стосуються управління часом судових
слухань. Тобто в судах існує практика,
спрямована на оптимальну організацію
процесу
з
мінімальними
часовими
втратами, проте формально визначених
політик щодо цього немає.

Оцінювання якості роботи суду

Суд здійснює моніторинг якості своєї
роботи на регулярній основі

4,43

Суд здійснює моніторинг якості надання
судових послуг на регулярній основі

4,09

Суд використовує електронні системи
для моніторингу якості роботи суду

4,31

Дані щодо результатів роботи суду
подаються до відповідного органу на
регіональному та національному рівнях в
електронній формі

4,49

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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Компонент3.
роботи суду

Оцінювання

якості

Цей Компонент включає в себе чотири
контрольних показники, кожен з яких
досить
високо
був
оцінений
респондентами. Так, найменша оцінка була
надана показнику «2) Суд
здійснює
моніторинг якості надання судових послуг
на регулярній основі» ‐ 4,09 бали. Це
свідчить
про те, що у більшість судів
регулярно здійснюють як моніторинг якості
своєї роботи так і моніторинг якості
надання судових послуг.

Разом з тим, вважаємо, що показники
«1) Суд здійснює моніторинг якості своєї
роботи на регулярній основі» та «2) Суд
здійснює
моніторинг
якості
надання
судових послуг на регулярній основі» дуже
подібні за змістом. Це могло викликати у
респондентів труднощі із розумінням змісту
цих контрольних показників. Пропонуємо
при подальшому застосуванні Контрольного
переліку звертати
увагу координаторів
опитування на необхідність роз’яснення
змісту цих двох показників.

Доступ до правосуддя

В суді існує політика легкого доступу до
інформації про суд (наприклад, через веб‐
сайти)

4,94

Судові рішення є загальнодоступними
через базу даних он‐лайн(реєстр)

4,98

В суді існує політика інформування
громадян про їхні законні права

4,70

Інформація про суд доступна також
іншими мовами

1,54

Учасники процесу мають можливість
сплатити судовий збір он‐лайн

4,30

В приміщенні суду розміщена
загальнодоступна інформація для
громадян про те, де можна отримати
правову допомогу та захист

4,81

Громадяни можуть легко дістатися до
будівлі суду

4,58

В суді розроблена політика доступності
приміщення суду для людей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення

3,89
3,49

В суді існує політика безпеки суду
В суді існує політика доступу до
приміщень суду

4,28

В суді існує політика підвищення якості
та зрозумілості судових рішень

3,98

1.0
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Компонент 4. Доступ до правосуддя
Дослідження показало, що респонденти
досить
високо
оцінюють
наявність
відповідних політик, процедур та практик,
що стосуються забезпечення доступу
споживачів судових послуг до правосуддя.
Проте
виконання
контрольного
показника «4)
Інформація про
суд
доступна також іншими мовами» було
оцінено на 1,54 бали, що свідчить пре те
що
більшість
судів
не
розміщують
інформацію про себе іншими мовами.
Відсутність такої практики створює
перешкоди в доступі до суду для
представників
національних
меншин,
іноземців та інших споживачів судових
послуг, які не володіють
українською
мовою. Пропонуємо запровадити практику
ведення інформаційних сторінок суду
іноземними мовами, зокрема англійською,
як універсальною мовою спілкування.

Вочевидь немає необхідності повністю
вести веб‐сторінки судів іноземною мовою.
Проте основна інформація про суд,
розпорядок
роботи,
порядку
сплати
судового збору тощо має бути розміщена на
цих інформаційних сторінках.
Ще три показники, що стосуються
наявності тих чи інших політик отримали
оцінку від трьох до чотирьох балів. Це,
зокрема, «8) В суді розроблена політика
доступності приміщення суду для людей з
інвалідністю та інших маломобільних груп
населення», «9) В суді існує політика
безпеки суду», «11) В суді існує політика
підвищення якості та зрозумілості судових
рішень».
З
цього
можемо
зробити
висновок, що в судах застосовуються
практики
спрямовані
на
покращення
доступу маломобільних груп населення до
правосуддя,
підвищення
якості
та
зрозумілості судових рішень, покращення
безпеки
суду.
Проте
формально
визначених процедур щодо цього немає.

Довіра та впевненість громадськості

Для вимірювання рівня задоволеності
відвідувачів суду застосовуються
відповідні опитування

4,08

Результати щодо якості правосуддя та
надання судових послуг у суді
публікуються у звітах, що є
загальнодоступними

4,52

В суді існує регламент суду, в якому
описано права та обов’язки суду та
сторін

3,86

В суді розроблена і реалізується політика
підвищення довіри громадськості через
інформаційно‐просвітницькі кампанії, дні
відкритих дверей у судах, відвідування
судів студентами і школярами тощо

4,61
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Компонент 5. Довіра і впевненість
громадськості.
Найменшу оцінку у 3,86 бали отримав
контрольний показник «3) В суді існує
регламент суду, в якому описано права та
обов’язки суду та сторін». З цього можна
було би зробити висновок, що переважно
такі регламенти існують проте не у всіх
судах з тих, що брали участь в опитуванні.
Натомість пошук таких регламентів на
сайтах судів не дав результатів. На сайті
«Судова влада» розміщено лише регламент

Полтавського окружного адміністративного
суду, який було прийнято ще 2008 році, а
зміни до нього вносились у 2011 році.
Вважаємо, що респонденти, даючи
позитивну відповідь на це запитання мали
на увазі певні правила щодо ознайомлення
учасників процесу з їх правами інструкції з
діловодства в судах. Проте ці документи
регулюють внутрішні питання роботи суду
та його апарату, проте те встановлюють
спільних прав та обов’язки суду та сторін.

Кадрова політика
В суді існує система оцінки роботи
суддів на основі об’єктивних критеріїв

3,20

В суді існує система оцінки роботи
працівників апарату на основі
об’єктивних критеріїв

4,39

В суді застосовується кодекс етики для
суддів

4,83

В суді застосовується кодекс
етики(правила поведінки) для працівників
апарату

4,86

В суді існує навчальна програма для
адміністраторів суду

2,90

В суді є навчальні програми для
працівників апарату

4,17

В суді існує політика обміну знаннями
серед суддів

4,14

1.0
Компонент 6. Кадрова політика.
У цьому розділі потребують уваги
наступні контрольні показники «5) В суді
існує
навчальна
програма
для
адміністраторів суду», «1) В суді існує
система оцінки роботи суддів на основі
об’єктивних критеріїв». Вказані контрольні
показники
за оцінкою респондентів
набрали 2,9 та 3,2 бали.
Дослідження показує, що в судах або
відсутня комплексна навчальна програма
для судових адміністраторів, або вона, на
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думку опитаних, не є ефективною. В
коментарях представники судів особливо
наголошували на необхідності проведення
комплексних
навчань
для
судових
адміністраторів, які би були спрямовані на
розвиток лідерських якостей, опанування
професійними знаннями з
конфлікт‐
менеджменту,
управління
персоналом
тощо.
Також, згідно нашого дослідження,
респонденти вагалися щодо наявності в
судах системи оцінки роботи суддів на

2018
основі об’єктивних критеріїв. Оскільки цей
показник було оцінено у 3,2 бали, ми
наголошуємо
на
необхідності
запровадження
в
судах
уніфікованих

систем оцінки роботи суддів саме на основі
об’єктивних критеріїв.

Управління фінансами
Суд відповідає за управління власним
бюджетом

2,18

Для суду виділяється бюджет на
впровадження політики інновацій у суді

2,58

Для суду виділяється бюджет на
впровадження політики поліпшення
якості роботи суду

3,35

1.0
Компонент 7. Управління фінансами.
Результати,
отримані
в
результаті
опитування в сфері управління фінансами,
повністю відображають сучасну систему
управління
фінансами
та
іншими

2.0

3.0

4.0

5.0

матеріально‐технічними
ресурсами
місцевих
судів,
за
якої
функції
розпорядника бюджетних коштів покладено
на Державну судову адміністрацію України
та її територіальні управління.

“

Марія Коник
Регіональний координатор,
Голова Львівської філії ГО «Інститут
судового менеджменту»,
Заступник начальника ТУ ДСА України у
Львівській області

Не можна говорити про ефективну роботу суду, не
оцінивши її». ‐ Цими словами завершилась презентація
Проекту «Запровадження інноваційної моделі оцінювання
роботи судової системи «Контрольний перелік» судовим
адміністраторам Львівщини. Керівники апаратів судів
Львівської області були делеговані для опрацювання та
заповнення опитувальників, оскільки саме вони досконало
володіють інформацією щодо всіх процесів діяльності суду.
Саме їм висловлюю щиру подяку за роботу над
опитувальниками та оперативний підхід до іх заповнення,
за розуміння важливості Проекту. Як результат ‐
стовідсоткове
заповнення
електронних
форм
опитувальників від Львівської області та відправлення їх
для подальшого опрацювання.

“
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Інформаційні технології
В суді існує політика сприяння
використанню електронних процедур
(електронне правосуддя)

3,84

В суді існує ІТ політика для інформаційних
систем, пов’язаних з управлінням
кадровими ресурсами

4,22

В суді існує політика захисту
інформаційних даних

3,94

В суді впроваджується політика захисту
від неавторизованого доступу до
інформації (зламу) та збереження
високого рівня безпеки інформації

3,98

1.0
Компонент 8. Інформаційні технології.
В цілому респонденти досить високо
оцінили стан справ за контрольними
індикаторами цього розділу. Найменшу
оцінку набрав контрольний показник «1) В
суді існує політика сприяння використанню
електронних
процедур
(електронне

2.0

3.0

4.0

5.0

правосуддя)» ‐ 3,84 бали. Оцінка решти
показників є близькою до чотирьох балів.
Це свідчить про те, що, на думку опитаних,
в судах є політики пов’язані використанням
електронних процедур, політики захисту
інформаційних даних та політики захисту
від
несанкціонованого
доступу
до
інформації.

Управління приміщеннями, інфраструктура суду та безпека
Для суду розроблені та застосовуються
стратегічні плани управління
приміщеннями

3,09

Для суду розроблені та застосовуються
операційні плани управління
приміщеннями

3,18

В суді існує політика регулярного
технічного обслуговування приміщень

3,71

В суді розроблена політика закупівлі
товарів і послуг

3,27

В суді розробляється та застосовується
політика безпеки приміщень суду

3,54

Для суду розроблена політика щодо дій у
надзвичайних ситуаціях для судів
(пожежа, стихійне лихо, громадські
заворушення)

4,12

В суді є спеціальні працівники для
обслуговування приміщень(техніки,
інженери, завгоспи)

3,06

Для забезпечення безпеки приміщень суду
залучаються зовнішні підрядники

3,21

1.0
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2.0

3.0

4.0

5.0

2018
Компонент
9.
Управління
приміщеннями, інфраструктура суду та
безпека.
Найменшу оцінку опитані суди надали
контрольному показнику «7)
В суді є
спеціальні працівники для обслуговування
приміщень(техніки, інженери, завгоспи)» ‐
3,06 бали. Це свідчить про недостатність в
судах
відповідного
обслуговуючого
персоналу,
що
може
заважати
ефективному функціонуванню судів та
забезпеченню належній реалізації права
кожного на доступ до правосуддя.
Також
дослідження
показало
невпевненість респондентів в тому, що у
судах є стратегічні та операційні плани з

управління приміщення. Середньозважена
оцінка цих контрольних індикаторів склала
відповідно 3,09 та 3,18 балів. Цей
результат
певною
мірою
також
кореспондується
з
результатом
за
контрольними показниками «5)
В суді
розробляється та застосовується політика
безпеки приміщень суду»та «3) В суді існує
політика
регулярного
технічного
обслуговування приміщень» ‐ 3,54 та 3,71
бали відповідно. В сукупності аналіз цих
показників дає нам можливість зробити
висновок про необхідність запровадження в
життя відповідних планів та політик щодо
управління приміщеннями судів та їхнього
обслуговування.

“

Оцінювати якість правосуддя справа складна і невдячна.
Тут
майже
неможливо
підібрати
ефективний
інструментарій оцінювання, оскільки предмет дослідження
занадто багатогранний. Контрольний перелік звісно не
ідеальний, проте дуже ґрунтовний інструмент дослідження.
Він дозволяє побачити слабкі та сильні сторони
конкретного суду, регіону і навіть судової системи в цілому.
На підставі даних, отриманих за допомогою Контрольного
переліку можна впевнено приймати правильні управлінські
рішення на всіх рівнях, будувати стратегії та плани. Я
підтримую подальше застосування Контрольного переліку
для комплексної оцінки якості нашої судової системи.

Віталій Місяць
Виконавчий директор БО "Всеукраїнська
коаліція з надання правової допомоги",
Директор Проекту «Запровадження
інноваційної моделі оцінювання роботи
судової системи «Контрольний перелік»

“
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Стратегічні, (операційні) плани та політика

На регіональному рівні існує політика,
що стосується спеціалізації судів і суддів

3,70

В регіоні існує політика планування та
виконання бюджету судової влади та
окремих судів

4,80

На рівні регіону розроблена політика
інновацій у судах

3,70

Суди регіону розробляють і виконують
річні плани з чітко визначеними цілями
якості роботи

4,40

В судах регіону існує політика розподілу
справ між суддями

4,90

В судах регіону вимірюється
навантаження на окремих суддів

4,80

Стратегічні плани та плани роботи суду
є загальнодоступними

2,44

1.0

2.0

3.0

4.0

“

5.0

Участь у пілотному проекті «Запровадження інноваційної
моделі оцінювання роботи судової системи «Контрольний
перелік»має надзвичайно вагоме значення для Одеського
окружного адміністративного суду. Керівництво суду
приділяє
значну
увагу
питанням
вдосконалення
управлінських політик, а також проактивній роботі для
підвищенню якості судових послуг. Переконані, що вказаний
інструмент допоможе акумулювати та оцінити інформацію
щодо основних аспектів діяльності судової системи та
значно підвищити ефективність роботи кожного суду та
якість українського правосуддя загалом

Надія Бойко
Регіональний координатор,
Член правління ГО «Інститут судового
менеджменту»,
В.о. керівника апарату Одеського окружного
адміністративного суду
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Робочі процеси в судах

В суді існує політика сприяння правовій
визначеності в судах

3,67

В суді судді мають електронні
інструменти для здійснення моніторингу
стану розгляду своїх справ

4,60

В суді існує політика управління справами
для суддів, спрямована на швидке
вирішення справ

4,00

В суді існує політика складання графіку
слухань справ

4,40

В суді існує система або політика, яка
стимулює своєчасний початок слухань
для уникнення затримок у призначених
слуханнях

3,60

В суді існує політика суду для
встановлення передбачуваних і
оптимальних часових рамок

3,60

В суді регіонального рівня розроблена
політика зменшення залишку
нерозглянутих справ у судах

3,30

В суді існує практика проведення
попередніх слухань між суддями і
учасниками проваджень для встановлення
часових рамок

1,57

В суді існує політика, що стосується
архівування матеріалів справ

3,67

В суді архівуються матеріали справ в
електронному вигляді

3,00

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Оцінювання якості роботи суду

Суд здійснює моніторинг якості своєї
роботи на регулярній основі

4,60

Суд здійснює моніторинг якості надання
судових послуг на регулярній основі

4,78

Суд використовує електронні системи
для моніторингу якості роботи суду

4,20

Дані щодо результатів роботи суду
подаються до відповідного органу на
регіональному та національному рівнях в
електронній формі

5,00

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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Доступ до правосуддя

В суді існує політика легкого доступу до
інформації про суд (наприклад, через веб‐
сайти)

4,70

Судові рішення є загальнодоступними
через базу даних он‐лайн (реєстр)

5,00

В суді існує політика інформування
громадян про їхні законні права

4,40

Інформація про суд доступна також
іншими мовами

1,90

Учасники процесу мають можливість
сплатити судовий збір он‐лайн

3,90

В приміщенні суду розміщена
загальнодоступна інформація для
громадян про те, де можна отримати
правову допомогу та захист

3,30

Громадяни можуть легко дістатися до
будівлі суду

4,60

В суді розроблена політика доступності
приміщення суду для людей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення

4,40

В суді існує політика безпеки суду та
доступу до приміщень суду

4,10

В суді існує політика підвищення якості
та зрозумілості судових рішень

3,44

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Довіра та впевненість громадськості

В суді застосовуються опитування
відвідувачів суду для вимірювання рівня
задоволеності якістю судових послуг

4,89

Результати щодо якості правосуддя та
надання судових послуг у суді
публікуються у звітах, що є
загальнодоступними

4,50

В суді існує регламент суду, в якому
описано права та обов’язки суду та
сторін

3,78

В суді розроблена і реалізується політика
підвищення довіри громадськості через
інформаційно‐просвітницькі кампанії, дні
відкритих дверей у судах, відвідування
судів студентами і школярами тощо

4,78

1.0
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2.0

3.0

4.0

5.0

2018
Кадрова політика
В суді існує система оцінки суддів апарату
на основі об’єктивних критеріїв

2,44

В суді існує система оцінки працівників
апарату на основі об’єктивних критеріїв

4,20

В суді застосовується кодекс етики для
суддів

4,67

В суді застосовується кодекс
етики(правила поведінки) для працівників
апарату

4,60

В суді існує політика безперервного
навчання суддів

4,00

В суді існує політика добору суддів на
керівні посади

3,00

В суді існує політика підготовки голів
судів

3,00

В суді існує навчальна програма для
адміністраторів суду

3,50

В суді розроблені навчальні програми для
працівників апарату

4,20

В суді існує політика обміну знаннями
серед суддів

4,67

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Управління фінансами
Суд відповідає за управління власним
бюджетом

4,67

Для суду виділяється бюджет на
впровадження політики інновацій

3,00

Для суду виділяється бюджет на
впровадження політики поліпшення
якості роботи суду

3,78

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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Інформаційні технології
В суді існує політика інформаційних
технологій, яку може використовувати ІТ
відділ апарату суду

4,20

В суді існує стратегічний план
запровадження інформаційних технологій

3,78

В суді існує політика сприяння
використанню електронних процедур
(електронне правосуддя)

3,67

В суді розроблена ІТ політика для
інформаційних систем, пов’язаних із
управлінням кадровими ресурсами

3,80

В суді існує політика захисту
інформаційних даних

4,30

В суді запроваджена політика захисту від
неавторизованого доступу до інформації
(зламу) та збереження високого рівня
безпеки інформації

4,10

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Управління приміщеннями, інфраструктура суду та безпека
Для суду розроблені та застосовуються
стратегічні плани управління
приміщеннями

3,10

Для суду розроблені та застосовуються
операційні плани управління
приміщеннями

3,29

В суді існує політика регулярного
технічного обслуговування приміщень

4,30

В суді розроблена політика закупівлі
товарів і послуг

4,50

В суді розробляється та застосовується
політика безпеки приміщень суду

4,30

Для суду розроблена політика щодо дій у
надзвичайних ситуаціях для судів
(пожежа, стихійне лихо, громадські
заворушення)

4,40

В суді є спеціальні працівники для
обслуговування приміщень(техніки,
інженери, завгоспи)

4,80

Для забезпечення безпеки приміщень суду
залучаються зовнішні підрядники

4,70

1.0
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2.0

3.0

4.0

5.0

2018
3.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Стратегічні, (операційні) плани та політика

На регіональному рівні існує політика,
що стосується спеціалізації судів і суддів

1,50

В регіоні існує політика планування та
виконання бюджету судової влади та
окремих судів

5,00
2,25

На рівні регіону розроблена політика
інновацій у судах
Суди регіону розробляють і виконують
річні плани з чітко визначеними цілями
якості роботи

3,75

В судах регіону існує політика розподілу
справ між суддями

5,00

В судах регіону вимірюється
навантаження на окремих суддів

5,00

Стратегічні плани та плани роботи суду
є загальнодоступними

2,25

2.0

1.0

3.0

4.0

5.0

“

Наталія Чумак
Голова ГО «Інститут судового
менеджменту»
Заступник начальника ТУ ДСА України в
місті Києві

Пілотний проект «Запровадження інноваційної моделі
оцінювання роботи судової системи «Контрольний перелік»
спрямований на впровадження інноваційних підходів в судове
адміністрування. Для керівника апарату така модель стає
універсальним інструментом для здійснення самостійного
оцінювання якості роботи своєї судової установи, а також
аналізу сильних та слабких елементів організації роботи . ЇЇ
перевага в тому, що вона охоплює усі напрямки судового
адміністрування
на
місцевому,
регіональному
та
державному рівнях і дає змогу оцінити ефективність
роботи судів в комплексі та визначити подальшу стратегію
досягнення досконалості суду, а відтак довіри до
правосуддя.

“
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Робочі процеси в судах

В регіоні судді мають електронні
інструменти для здійснення моніторингу
стану розгляду своїх справ

4,75

В судах регіону існує політика управління
справами для суддів, спрямована на
швидке вирішення справ

1,75

В судах регіону існує політика складання
графіку слухань

4,25

В регіоні існує система або політика, яка
стимулює своєчасний початок слухань
для уникнення затримок у призначених
слуханнях

1,75

В судах регіону існує політика для
встановлення передбачуваних і
оптимальних часових рамок розгляду
справи

3,25

В судах регіону розроблена політика
зменшення залишку нерозглянутих справ

3,25

В судах регіону існує практика
проведення попередніх слухань між
суддями і учасниками проваджень для
встановлення часових рамок

3,50

В судах регіону розроблена політика, що
стосується архівування матеріалів справ

4,50

В судах регіону матеріали справ
архівуються в електронному вигляді

3,25

2.0

1.0

3.0

4.0

5.0

Оцінювання якості роботи суду

На регіональному рівні здійснюється
моніторинг якості роботи судів на
регулярній основі
На регіональному рівні здійснюється
моніторинг якості надання судових послуг
на регулярній основі

3,75
1,50

На регіональному рівні
використовуються електронні системи
моніторингу якості роботи судів

4,00

Територіальне управління подає дані
щодо результатів роботи судів до
відповідного органу на національному
рівні в електронній формі

4,50

1.0
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2.0

3.0

4.0

5.0

2018
Доступ до правосуддя

На рівні регіону існує політика легкого
доступу до інформації про органи судової
влади (наприклад, через веб‐сайти)

5,00

Судові рішення, винесені судами регіону, є
загальнодоступними через базу даних он‐
лайн(реєстр)

5,00

На рівні регіону існує політика
інформування громадян про їхні законні
права

2,75

На регіональному рівні існує система
адміністрування судового збору

4,50

В судах регіону можна сплатити судовий
збір он‐лайн

4,75

В судах регіону є загальнодоступна
інформація для громадян про те, де
можна отримати правову допомогу та
захист

4,75

Громадяни можуть легко дістатися до
судів регіону

3,75

На регіональному рівні існує політика
доступності суду для людей з
інвалідністю та інших мало мобільних
груп населення

4,75

На регіональному рівні існує політика
безпеки приміщень суду

4,25

На регіональному рівні існує політика
доступу до приміщень суду

4,50

2.0

1.0

3.0

4.0

5.0

Довіра та впевненість громадськості

На регіональному рівні застосовуються
опитування відвідувачів суду для
вимірювання рівня задоволеності якістю
судових послуг

2,00

Результати щодо якості правосуддя та
надання судових послуг на регіональному
рівні публікуються у звітах, що є
загальнодоступними

4,00

В судах регіону існує регламент, де
описано права та обов’язки суду та
сторін

4,25

На рівні регіону розроблена і реалізується
політика підвищення довіри
громадськості через інформаційно‐
просвітницькі кампанії, дні відкритих
дверей у судах, відвідування судів
студентами і школярами тощо

4,25

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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Кадрова політика
На регіональному рівні існує система
оцінки працівників апарату на основі
об’єктивних критеріїв

4,50

На регіональному рівні існує політика
безперервного навчання суддів
На регіональному рівні існує політика
підготовки голів судів

2,75
1,25

На регіональному рівні існує навчальна
програма для адміністраторів суду

2,50

На регіональному рівні є навчальні
програми для працівників апарату

3,50

На регіональному рівні існує політика
обміну знаннями серед суддів

3,00

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Управління фінансами
Територіальне управління відповідає за
управління бюджетом судів

5,00

На рівні регіону виділяється бюджет на
впровадження політики інновацій

2,50

На рівні регіону виділяється бюджет на
впровадження політики поліпшення
якості роботи судів

3,75

1.0

28

2.0

3.0

4.0

5.0

2018
Інформаційні технології
На регіональному рівні існує політика
інформаційних технологій, яку можуть
використовувати ІТ відділи в судах

1,75

На регіональному рівні існує стратегічний
план інформаційних технологій для судів
регіону

1,75

На регіональному рівні існує політика
сприяння використанню електронних
процедур у судах (електронне правосуддя)

5,00

На регіональному рівні існує ІТ політика
для інформаційних систем, пов’язаних із
управлінням кадровими ресурсами

4,75

На регіональному рівні існує політика
захисту інформаційних даних, зібраних у
судах

4,75

На регіональному рівні в органах судової
влади та судах впроваджується
політика захисту від неавторизованого
доступу до інформації (зламу) та
збереження високого рівня безпеки
інформації

4,75

2.0

1.0

3.0

4.0

5.0

Управління приміщеннями, інфраструктура суду та безпека
На регіональному рівні застосовуються
стратегічні плани для приміщень судів
(управління приміщеннями)

1,75

На регіональному рівні застосовуються
операційні плани для приміщень судів
(управління приміщеннями)

4,25

На регіональному рівні існує політика
регулярного технічного обслуговування
приміщень суду

5,00

На регіональному рівні існує політика
закупівлі товарів і послуг для судів

5,00

На регіональному рівні розробляється та
застосовується політика безпеки
приміщень суду

4,75

На регіональному рівні розроблена
політика дій у надзвичайних ситуаціях
для судів(наприклад, пожежа, стихійне
лихо, громадські заворушення)

3,00

В судах регіону є працівники для
обслуговування приміщень (техніки,
інженери, завгоспи)

5,00

В судах регіону залучаються зовнішні
підрядники для забезпечення безпеки
приміщень суду

4,50

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
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ПРОЕКТ «КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК» ‐ ВІД ЯКОСТІ РОБОТИ ДО ДОВІРИ ГРОМАДСЬКОСТІ

ПРОЕКТ «КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК» - ВІД ЯКОСТІ
РОБОТИ ДО ДОВІРИ ГРОМАДСЬКОСТІ
Говорити про позитивні та негативні
якості правосуддя можна довго і багато.
При цьому, як професіонали, так і зви‐
чайні люди, мають свої погляди на ці
якості, виходячи із недоліків судової си‐
стеми. Недоліки постійно у фокусі уваги,
включаючи повільність, складність та від‐
даленість правосуддя.

Модель якості «Контрольного переліку»
базується на вивченні п’яти площин діяль‐
ності судової системи. Чотири площини
пов’язані із надавачами судових послуг
(інфраструктура, судова адміністрація,
органи суддівського самоврядування тощо)
і одна площина пов’язана із споживачами
судових послуг.

Іноді цю систему визнають незалежною
та ефективною. Однак, визначення поняття
якості правосуддя набагато складніше і ма‐
ло досліджене як в науці, так і в практиці.
Можливо, саме тому, що концепція якості
правосуддя включає широкий спектр фак‐
торів з різних областей, які неможливо
виміряти з використанням універсального
інструмента.

Сторона надавачів судових послуг.
В центрі моделі «стратегія та політика».
Стратегія та політика має вплив на всю
діяльність на національному, регіонально‐
му та рівні суду при розробці місій, серед‐
ньотермінових
та
довготермінових
програм, основних напрямків діяльності
судової системи. Це включає також і
вдосконалення законодавства, що захищає
незалежність та компетенцію судів.

«Контрольний перелік» не ставить
перед собою завдання напрацювати теорію
якості правосуддя або визначення такої
якості. Однак мета цього інструменту ‐
підвищувати якість правосуддя всередині
судових систем. А також дати як законо‐
давцям, так і практикам, конкретні інстру‐
менти для покращення якості систем
правосуддя, виходячи саме з
власних
регіональних особливостей.
В
рамках
моделі
«Контрольного
переліку» розглядається особлива природа
правосуддя, яку не можна зводити до про‐
стого надання послуг. Адже правосуддя ‐
це особливий та унікальний громадський
сервіс , що створює соціальні зв’язки.
«Контрольний перелік» досліджує ши‐
рокий перелік різноманітних факторів, що
впливають на якість правосуддя в практич‐
ному сенсі, враховуючи, що різні аудиторії
користувачів судових послуг – сторони,
свідки, потерпілі, громадськість ‐ не зав‐
жди мають одне і те ж саме розуміння
якості правосуддя.

30

Оскільки належне функціонування пра‐
восуддя критично залежне від якості суд‐
дів, апарату судів, людських ресурсів,
саме кадрові ресурси та статус суддів є
другою за важливістю площиною якості
правосуддя. Законодавець та керівництво
судової системи мають приділяти особливу
увагу політикам управління кадровими ре‐
сурсами (відбір суддів, професійна освіта
суддів та апарату судів). Оскільки суди це
організації, де інформація грає ключову
роль, дуже важливо мати політики обміну
знаннями між суддями та персоналом
судів.
Кадрові ресурси важлива складова су‐
дової системи. Однак це не єдиний фак‐
тор, що визначає її якість. Задля
належного функціонування цієї системи
фінансові ресурси та інші засоби право‐
суддя важливі для того щоб суди вирішу‐
вали справи професійно своєчасно та
ефективно. Для цього в багатьох країнах
заохочують використання інформаційних
та комунікаційних технологій (електронні

2018
системи управління персоналом, елек‐
тронне діловодство, бази даних, системи
відео зв’язку тощо).
Також слід приділяти увагу питанням
пов’язаним із закупівлями, безпекою
приміщень судів, безпекою інформації,
охороною документів в судових архівах
тощо. В моделі якості всі ці питання уза‐
гальнені під назвою «засоби правосуддя».
Четверта площина моделі якості сто‐
сується робочих та операційних процесів.
Сюди включається вся діяльність почина‐
ючи з підготовки справи до винесення
фінального рішення та його виконання. На
якість правосуддя можливо впливати через
конкретні заходи на національному, регіо‐
нальному чи місцевому рівні. Наприклад
через впровадження політик покращення
ефективності судових слухань, чи політик
підвищення правової обізнаності громадян
щодо їхньої участі в судових процесах
тощо.
Сторона споживачів судових послуг.
Всі загальні системи якості правосуддя
роблять особливий наголос на клієнто‐
орієнтованості судових систем. Звісно, по‐
трібно розрізняти публічні та приватні ін‐
ституції.
В
рамках
«Контрольного
переліку»
CEPEJ розглядає відвідувачів
судів швидше як користувачів послуг, а не
як клієнтів. За високого рівня якості «кори‐
стувачі» судових послуг задоволені, а су‐
довий
менеджмент
направлений
на
врахування потреб та побажань користу‐
вачів послуг. Слід мати на увазі, що значна
частина цих послуг надається так званим
«недобровільним
користувачам»
(у
кримінальних справах), з якими слід пово‐
дитися з повагою до їхніх прав та індивіду‐
альних свобод.
Ефективний доступ до правосуддя важ‐
ливий для підтримання та покращення
якості судової системи загалом. Заходи
можуть вживатися на національному,
регіональному та місцевому рівні задля
впровадження практик надання безоплат‐
ної правової допомоги, альтернативних
варіантів вирішення спорів, надання гро‐
мадськості інформації про те як суди
працюють, надання допомоги представни‐

кам вразливих груп тощо.
Однак самого по собі ефективного до‐
ступу до правосуддя недостатньо. Має бу‐
ти також прийнятний рівень довіри до
судової системи та визнання їхньої
легітимності.
Загалом високий рівень довіри до судо‐
вої системи відображає високий рівень
якості правосуддя.
«КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК» в УКРАЇНІ.
ПЕРШІ ВИСНОВКИ
Практична реалізація проекту «Запро‐
вадження інноваційної моделі оцінювання
роботи судової системи «Контрольний
перелік», який охопив 4 пілотних регіони –
Львівська, Одеська, Хмельницька області
та місто Київ, а також отримані в ре‐
зультаті опитування результати дають
можливість зробити наступні висновки:
1.
Модель «Контрольний перелік»
цілком прийнятна для моніторингу та
вимірювання комплексних змін в судовій
системі щодо її незалежності та підзвіт‐
ності, якості судового адміністрування,
доступу до правосуддя та довіри громадян
до судової влади України.
2.
Для її успішного широкого
запровадження необхідно доопрацювати
опитувальники з точки зору ще більш ко‐
ректного перекладу питань, адаптації їх до
вітчизняних реалій, коригування шкали
оцінювання.
3.
Перший погляд на отримані ре‐
зультати дає бачення тих слабких ланок
судової системи, які потребують підтримки
та розробки відповідних політик, а ре‐
тельний аналіз даних спеціалістами на‐
дасть ще більш детальну картину та
виявить напрямки для подальшої стратегії
розвитку.
4.
Процес самооцінювання по си‐
стемі «Контрольний перелік» дає про‐
фесійному судовому адміністратору цінний
досвід аналітичної роботи над сильними та
слабкими сторонами організації роботи в
суді, а також фокусування уваги над
напрямками діяльності, що потребують
вдосконалення та підтримки ресурсами
тощо.
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