
 

ПРОЕКТ «СПРАВЕДЛИВЕ 
ПРАВОСУДДЯ» 
 

  

 
ПРАКТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО 
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ 
СУДОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД  

 

 

 

 

 

Контракт No. AID-121-C-11-00002 
 
Автор: Маркус Зіммер, експерт з бюджетування судів 

 

 

 

15 січня 2012 року 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Погляди автора, викладені у даній публікації, не обов’язково відображають офіційну точку 
зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або Уряду Сполучених Штатів 
Америки. 

 2



ЗМІСТ 
 
 
ОГЛЯДОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ВСТУП …………………………...……………….….4 
 
ПРАКТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ СУДОВИХ 
СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД 
………….………………………….……………………………………………….5 
 
ВИСНОВКИ .………………..…………….…………………………………….…23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СТОР. 3 
 



1. ОГЛЯДОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ВСТУП 
 
Проект USAID «Справедлива, незалежна та відповідальна  судова влада України» 
(скорочена назва – Проект USAID «Справедливе Правосуддя») розпочав свою 
роботу в Україні 1 жовтня 2011 року. Метою Проекту є підтримка законодавчої, 
нормативної та інституційної реформи судових установ з метою зміцнення 
відповідальності та незалежності  судової влади України. Його основними 
завданнями є підтримка діяльності USAID/Україна, спрямованої на укріплення 
верховенства права, демократії та управління шляхом: 1. приведення  
нормативно-правової  бази судової реформи у відповідність до європейських та 
міжнародних норм задля підтримки відповідальності та незалежності судової 
системи; 2. підвищення  рівня прозорості та відповідальності діяльності ключових 
судових установ; 3. підвищення професіоналізму та ефективності судової системи 
України; та 4. посилення ролі громадських організацій, які будуть відстежувати та 
популяризувати судову реформу.   
 
У відповідності до завдань, поставлених перед Компонентом 3.2, Проект працює 
над розбудовою потенціалу Державної судової адміністрації України (ДСА) щодо 
обґрунтування та формування бюджетних запитів судової влади України. На 
підтримку цього завдання, та у відповідності до Пунктів 3.2.3 та 3.2.5 контракту, 
Проект допомагає ДСА у підготовці рекомендацій щодо поліпшення процесу 
бюджетування та збору даних, потрібних судам для формування та 
обґрунтування своїх бюджетних запитів. 

 
У цій роботі наведено порівняльний огляд щодо уповноваженого органу та 
процедур формування бюджету в судових системах України та Сполучених 
Штатів Америки (США). Документ було підготовлено за запитом Ради суддів 
України та Державної судової адміністрації України з метою отримання 
інформації для сприяння їх поточним зусиллям з покращення адміністративної 
діяльності та ефективності судової системи України та зміцнення незалежності 
судової гілки влади. Огляд не містить детальної інформації щодо уповноваженого 
органу та процедур формування бюджету в судових системах окремих штатів 
США, в кожному з яких існує свій уповноважений орган та процедури, визначені 
відповідними урядами штатів. 
 
Судові системи суверенних штатів прагнуть бути незалежними та брати на себе 
відповідальність, яку тягне за собою така незалежність. Актуальними 
залишаються питання незалежності окремих суддів у прийнятті рішень. Окрім 
забезпечення незалежності суддів від зовнішнього впливу та примусу під час 
слухання справ та винесення рішень для ефективного функціонування судової 
систем, необхідно також забезпечити незалежність інституційної структури 
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судової системи. Наприклад, необхідно завадити політикам, незгодним із 
суддівськими рішеннями, мститися судам шляхом скорочення фінансування їх 
діяльності та інших потреб або залякування чи заміни суддів, знижуючи заробітні 
плати та премії. Інституційна незалежність судової системи включає значну 
кількість таких елементів. Одним із найважливіших елементів є механізм та 
процес, за допомогою яких судовій системі виділяються бюджетні кошти для 
фінансування її витрат на певні види товарів та послуг. В ідеалі, в судовій системі 
повинні діяти статутні та інші положення, які обмежують повноваження та 
можливості виконавчої та законодавчої гілок влади, так званої правлячої сили, 
свавільно маніпулювати коштами, що виділяються на судову систему, лише на 
підставі того, що їх посадовці можуть в будь-який час не погодитися з судовими 
рішеннями. У цій статті досліджується, процес отримання судовими системами 
США та України бюджетних коштів та які нормативно-правові акти регулюють 
або, в ідеалі, повинні регулювати цей процес для забезпечення їх інституційної 
незалежності. В статті також представлені точки зору щодо зміни традиційних 
процесів формування бюджету судової системи для досягнення більшої 
ефективності. 
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2. ПРАКТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ 
СУДОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 
АМЕРИКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД 
 
ЗАГАЛЬНА КЕРІВНА ТА АДМІНІДСТРАТИВНА СТРУКТУРА СУДОВОЇ СИСТЕМИ  
 
Судовою системою США керує Конференція суддів США (КС США), орган, який 
очолює голова Верховного Суду і який складається з голів усіх окружних 
проміжних апеляційних судів, голови Суду з питань міжнародної торгівлі та 
представників судів нижчої інстанції з кожного регіонального округу. КС США 
визнана офіційним директивним органом федеральної судової системи та 
виконує незалежні повноваження по відношенню до федеральних судів, за 
винятком Верховного суду, який сам собою керує та управляє. Діяльність КС 
США підтримується двома підзвітними їй організаційними структурами. Перша 
– це система постійних комітетів КС США, кожний з яких виконує функції певної 
юрисдикції. Ці комітети проводять дослідження та вивчення в межах своєї 
визначеної юрисдикції та пропонують нові політики (практики) або внесення 
змін до існуючих. Ці комітети надають безцінну інформацію та результати 
досліджень КС США, і цим самим звільняють голову суду від потреби стежити за 
станом величезної кількості питань та проблем, що постають перед судовою 
системою. Серед цих комітетів є Виконавчий комітет, який допомагає голові суду 
в управлінні та керуванні діяльністю КС США, Бюджетний комітет, який працює 
виключно з питаннями, що стосуються бюджетування та фінансових операцій 
судової системи. Другою такою структурою є Адміністративний офіс судів США 
(АОС США), організація, що надає підтримку судовій системі. Директор АОС 
США звітує перед Головою суду, діяльність АОС США контролюється КС США. 
Працівники численних підрозділів АОС США надають технічну, адміністративну 
підтримку комітетам КС США. Наприклад, працівники Бюджетного підрозділю 
надають таку підтримку Бюджетному комітету. 
 
В Українській судовій системі є декілька керівних органів, відповідно до Закону 
«Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) від липня 2011 р. Серед них – З’їзд 
суддів України (ЗСУ), вищий керівний орган судової влади, до якого входять:  
 

 По одному судді з кожної області, міст Києва та Севастополя, Автономної 
Республіки Крим; 

 По три судді з кожного з трьох вищих спеціалізованих судів; та  
 По три судді з Конституційного Суду і Верховного Суду. 

 
Усі судді, що входять до складу ЗСУ обираються. ЗСУ збирається кожні два роки 
на регулярному засіданні і може бути скликана Радою суддів України на 
позачергову сесію. Іншим органом є Рада суддів України (далі – Рада), яка є 
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вищим органом суддівського самоврядування між з’їздами ЗСУ. Рада складається з 
11 членів, що обираються ЗСУ. Діяльність Ради підтримують три підзвітні ради 
судів загальної юрисдикції, господарських судів та адміністративних судів. 
 
На відміну від КС США, Рада не покладається на систему комітетів з обмеженою 
юрисдикцією або інші спеціальні органи для отримання інформації щодо питань 
у важливих галузях, які входять до її широкого кола повноважень та 
відповідальності. Як наслідок, її керівники змушені отримувати інформацію щодо 
усіх подій в цій сфері переважно самотужки, без допомоги досліджень або 
консультацій комітетів, які надають підтримку КС США. На думку автора, Раді 
слід створити структуру, подібну до структури комітетів у США, для полегшення 
такої діяльності. Подібно до судової системи США, в українській судовій системі 
існує організація, що надає адміністративну та організаційну підтримку 
діяльності органів судової влади, - Державна судова адміністрація (ДСА). ДСА 
складається з двох основних компонентів: ДСА України в Києві та територіальних 
управлінь ДСА в кожній області, містах Києві та Севастополі, й Автономній 
Республіці Крим. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  ЗСУ ТА РАДІ СЛІД СТВОРИТИ СТРУКТУРУ ПОСТІЙНИХ СУДОВИХ 
КОМІТЕТІВ ЗА ПІДТРИМКИ ДСА З ПЕВНИМИ ЮРИСДИКЦІЯМИ ТА ПОЧЕРГОВИМИ 
ТЕРМІНАМИ ЧЛЕНСТВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ОРГАНІВ ДЛЯ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ЗСУ І РАДІ У ВИКОНАННІ ЇХ 
ЧИСЛЕННИХ ТА СКЛАДНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ.1   

 
ЯКА РОЛЬ КЕРІВНИЦТВА СУДОВОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ТА 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ?  В США, АОС США, відповідно до закону, готує запит на 
річний бюджет для судової системи шляхом збору статистичних даних та 
бюджетних запитів, отриманих від кожного суду. Потім за допомогою 
різноманітних формул для вимірювання роботи та зважування навантаження 
справами він готує зведений рекомендований бюджет, який надсилає на 
затвердження КС США.2 Відповідальність за затвердження заявки на річний 

                                                 
1 До такої системи комітетів має входити Бюджетний комітет, членами якого мають бути судді з 
кваліфікацією та досвідом роботи в галузі управління бюджетом та фінансами. 
2 Дані, з яких складається річний запит на бюджетування судової системи США, включають: 

 Кількість посад судді, визначена законом 
 Кількість працівників апарату суду, затверджена КС США 
 Орендна плата за приміщення суду та інші відповідні приміщення, що стягується 
Адміністрацією загальних послуг 

 Формула для обчислення заробітної плати/бонусів працівників, а також потреб персоналу  
 Формула для визначення операційних потреб суду, таких як обладнання, комунальні 
послуги, витратні матеріали, відрядження  

 Прогнозований реєстр справ 
 Поправки на інфляцію, вакансії, непередбачувані обставити та технічні питання 
 Прогнозована вартість нового законодавства та програм, затверджених КС США 
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бюджет судової системи покладається на КС США за допомоги Бюджетного та 
Виконавчого комітетів. Після затвердження бюджетної заявки, її подають в жовтні 
до Департаменту з управління та бюджетування (ДУБ), органу виконавчої влади, 
який консолідує всі запити від органів судової та виконавчої влади до річного 
запиту на бюджетування. ДУБ подає запит на розгляд, внесення змін та 
затвердження Конгресу США, органу законодавчої влади. Попри те, що ДУБ є 
органом виконавчої влади, відповідно до закону та принципу розподілу влади, йому суворо 
забороняється скорочувати або іншим чином змінювати запит на щорічне 
бюджетування судової системи.3 Наступного лютого АОС США подає щорічний 
бюджетний запит судової системи до Конгресу, чиї підкомітети з асигнувань 
складають графік слухань в березні та квітні. Голова та член Бюджетного комітету 
КС США, разом з Директором АОС США представляють та захищають перед 
цими підкомітетами бюджетний запит, а також відповідають на запитання. Члени 
Конгресу тоді вносять заключні зміни до всіх бюджетних запитів та готують 
остаточні версії ухвалених бюджетів, які потім подаються на перегляду та 
затвердження Президенту. Після їх затвердження Президентом Казначейство 
США має право виділити кошти. На цьому етапі Виконавчий комітет КС США 
готує Національний план фінансування судової системи та розділяє загальні 
кошти на різні виплати, які дають змогу різним департаментам АОС США брати 
на себе бюджетні зобов’язання щодо національних програм та послуг. Тоді ці 
департаменти АОС США розподіляють виплати у вигляді асигнувань особам, 
уповноваженим їх витрачати. Кошти на заробітну плату суддів, наприклад, 
утримуються в АОС США та виплачуються централізовано. Кошти на заробітну 
плату працівникам апарату суду та інші витрати (на обладнання, витратні 
матеріали, технічне обслуговування тощо) виділяються безпосередньо окремим 
судам, які відповідають за розпорядження ними та звітують про їх використання. 

Повернемося до української судової системи. На відміну від КС США, чиї 
Виконавчий та Бюджетний комітети виконують ключові функції АОС США з 
питань, пов’язаних з бюджетуванням та фінансуванням судової системи, в судовій 
системі України головну роль в розробці, переговорах, затвердженні та 
моніторингу питань управління бюджетом та фінансами відіграє ДСА. Новий 
Закон «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) не передбачає жодних 
повноважень З’їзду суддів та Ради суддів щодо участі в процесах управління 
фінансами чи формування бюджету.4 У Законі передбачається, що ДСА 

                                                 
3 Див розділ 31 Кодексу Сполучених Штатів Америки, § 1105(b). 
4 У Ст. 122.6.1 Закон все ж передбачає, що ради суддів "здійснюють контроль за організацією 
діяльності відповідних судів, заслуховують інформацію голів цих судів про діяльність судів, 
інформацію Голови Державної судової адміністрації України з питань організаційно-
матеріального забезпечення відповідних судів". У Ст. 123.2.1 також передбачено, що З'їзд Суддів 
України “заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів 
суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та 
організаційного забезпечення діяльності судів.” У Ст. 127.5.8 також передбачено, що до Ради 
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«представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною 
Радою України (ВРУ) під час підготовки проекту закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік у межах повноважень, визначених цим Законом».5  У 
Законі також передбачається, що ДСА звітує перед З’їздом суддів і що положення 
про ДСА затверджуються Радою суддів. За відсутності будь-яких конкретних 
посилань у Законі на роль З'їзду Суддів або однієї чи більше рад суддів, фактично 
ДСА у більшій мірі, ніж будь-який керівний орган судової влади, виконує функції 
здійснення її офіційних зв'язків з Комітетом Верховної Ради з питань правосуддя у 
справах, що стосуються бюджету та фінансування судової системи. 

У Законі також передбачено, що «Повноваження та порядок роботи Ради суддів 
України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України, яке 
затверджується з'їздом суддів України».6  У Розділі ІІІ «Повноваження Ради суддів 
України» цього положення не визначено жодної ролі Ради у питаннях, що 
стосуються повноважень чи відповідальності щодо бюджетування судової 
системи. 

Провідні практики сучасних судових систем передбачають активну участь 
керівництва органів суддівського самоврядування у процесах бюджетування та 
управління фінансами. Автор працював з судовими системами близько 30 країн в 
усьому світі, і в більшості з них керівні органи судової системи відіграють певним 
чином офіційно визначену роль у розробці, управлінні та виконанні бюджету. 

РЕКОМЕНДАЦІЯ:   

 РАДІ СУДДІВ ВАРТО ЗАПРОПОНУВАТИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТЕКСТУ ЗАКОНУ, ЯКІ 
ПЕРЕДБАЧАТИМУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ КЕРІВНИЦТВА РАЗОМ З ДСА У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЩОРІЧНИХ БЮДЖЕТНИХ ЗАПИТІВ УКРАЇНСЬКИХ 
СУДІВ. 

 ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАКИХ ЗМІН ДО ЗАКОНУ, РАДІ ТАКОЖ ВАРТО ВНЕСТИ ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СУДДІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗСУ 
ДЛЯ НАДАННЯ РАДІ МОЖЛИВОСТІ НАГЛЯДАТИ ТА БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСАХ 
РОЗРОБКИ, УПРАВЛІННЯ, ЗАХИСТУ, ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ. 

 

РОЛЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСАХ ПЕРЕГЛЯДУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ 
СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ: У США судова гілка влади та всі органи виконавчої влади 
подають свої бюджетні запити до ДУБ, департаменту виконавчої влади, який 

                                                                                                                                                             
суддів “при розгляді питань, пов'язаних із фінансуванням судів, на засідання Ради суддів України 
запрошується Міністр фінансів України." 
5 Див Ст. 146.1.1.    
6 Див Ст. 127.4 
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переглядає, вносить зміни та зводить їх до єдиного бюджетного запиту, який 
потім подається до Конгресу або органу законодавчої влади для перегляду і 
затвердження. Попри його повноваження вносити зміни до бюджетних запитів 
органів виконавчої гілки влади, законом забороняється вносити зміни до 
бюджетних запитів судової системи. Таким чином у виконавчої гілки влади в 
США фактично немає повноважень в межах закону чи інших нормативно-
правових документів вносити зміни чи скорочувати бюджетний запит судової 
системи. 

В Україні, Міністерство юстиції та Кабінет Міністрів, обидва з яких є органами 
виконавчої влади, уповноважені законом переглядати, вносити зміни та 
зменшувати щорічні бюджетні запити усіх органів виконавчої влади та бюджетні 
запити судової гілки влади. На початку процесу підготовки щорічного бюджету, 
Міністр фінансів розсилає листи усім міністерствам виконавчої гілки влади та 
ДСА. В листі до ДСА зазначається фінансовий ліміт бюджетного запиту судової 
системи на наступний рік. Будь-які суми, які перевищують цей ліміт, повинні 
бути детально обґрунтовані, але немає жодних гарантій, що вони будуть 
прийняті. Потім у процесі формування бюджету, після того, як ДСА перегляне та 
консолідує всі бюджетні запити від окремих судів в єдиний бюджетний запит 
судової гілки влади, ДСА передає бюджетний запит до Міністерства фінансів, яке 
переглядає та обробляє його, скорочуючи фінансування там, де вважає 
необхідним. Міністерство потім передає переглянутий бюджетний запит судової 
системи до Кабінету Міністрів України (далі – Кабмін), де, знову ж таки, його 
переглядають та виправляють. Тоді Кабмін подає зведений бюджетний запит 
виконавчої та судової гілок влади до ВРУ, яка готує остаточний державний 
бюджет у вигляді щорічного Закону «Про державний бюджет». 

І в США, і в Україні орган виконавчої влади консолідує всі бюджетні запити 
виконавчої та судової гілок влади до єдиного запиту, який потім передається до 
органу законодавчої влади для остаточного перегляду, внесення змін та 
затвердження. Різниця між двома системами уряду полягає в тому, що в США 
органу виконавчої влади, ДУБ, законом забороняється скорочувати або будь-яким 
іншим чином змінювати бюджетний запит судової гілки влади; він повинен 
включити бюджетний запит судової гілки влади без змін до зведеного бюджетного 
запиту, який він потім передає органу законодавчої влади. На противагу цьому, в 
Україні і Міністерство фінансів, і Кабінет Міністрів України уповноважені 
змінювати та скорочувати щорічний бюджетний запит судової системи. 
Фактично, органи виконавчої влади контролюють бюджет судової системи навіть 
попри те, що в Конституції України передбачено розподіл державних коштів 
через законодавчу гілку влади.7 
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РЕКОМЕНДАЦІЯ:   ЗСУ І РАДІ ВАРТО СПІЛЬНО ЗАПРОПОНУВАТИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ІСНУЮЧОГО ЗАКОНУ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ, ВІДПОВІДНО ДО 
ПРИНЦИПУ РОЗМЕЖУВАННЯ ГІЛОК ВЛАДИ: 

 ЗАБОРОНЯЮТЬ МІНІСТЕРСТВУ ФІНАНСІВ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ЗМІНЮВАТИ 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ, ПОДАНИЙ СУДОВОЮ ГІЛКОЮ ВЛАДИ 

 ВИМАГАЮТЬ ВІД МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ВКЛЮЧАТИ 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ 
ДЛЯ ПОДАННЯ ДО ВРУ БЕЗ ВНЕСЕННЯ ЗМІН АБО СКОРОЧЕННЯ ЗАПИТУВАНИХ СУМ 

 ЗМІНЮЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ СТОСОВНО ПЕРЕДАЧІ ЛИСТА 
ДО СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ НА ПОЧАТКУ ЩОРІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
БЮДЖЕТУ, В ЯКОМУ СЛІД НЕ ЗАЗНАЧАТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ЛІМІТ БЮДЖЕТУ, А 
НАТОМІСТЬ РЕКОМЕНДУВАТИ ЗАПРОПОНОВАНИЙ ЛІМІТ БЮДЖЕТУ 

 

ДО БЮДЖЕТУ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ ВХОДИТЬ РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИДАТКІВ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЧИ ЦІ 
РЕЗЕРВНІ КОШТИ ВИДІЛЯЮТЬСЯ ОРГАНОМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ?  У США щорічне 
бюджетне асигнування на судову гілку влади включають достатньо коштів для 
того, щоб КС США й АОС США могли утримати в резерві певний відсоток на 
випадок непередбачених потреб та надзвичайних ситуацій. Такі кошти 
утримуються централізовано АОС США та виділяються на підставі 
обґрунтованих запитів, отриманих упродовж фінансового року. Відповідно до 
бюджетної політики уряду США, кошти, виділені для певного бюджетного року, 
повинні бути використані впродовж цього року; вони не можуть бути перенесені 
на наступний рік. Але в судової гілки влади є особливе обмежене повноваження, 
надане Конгресом, переносити невикористані кошти з одного фінансового року 
на наступний. Якщо станом на кінець фінансового року кошти з резервного 
рахунку не були вичерпані, АОС США уповноважений утримати ці кошти та 
витратити їх в наступному фінансовому році. Окрім цього, якщо окремі суди 
мають невикористані резервні фонди в своїх бюджетах станом на кінець 
фінансового року, вони можуть повернути їх АОС США, який може їх утримати 
для використання в наступному фінансовому році. Така гнучкість у використанні 
коштів допомагає уникнути безладу, викликаного намаганням швидше 
витратити невикористані кошти в кінці фінансового року, що часто призводить 
до неефективності, а іноді навіть до втрати повноважень розпорядника 

                                                                                                                                                             
7 У Статті 85 пункті 4) зазначається, що до повноважень ВРУ належить «затвердження Державного 
бюджету України та  внесення  змін до нього; контроль  за  виконанням  Державного  бюджету  
України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання» 
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бюджетних коштів витрат через брак часу для виконання усіх вимог уряду щодо 
проведення тендерних процедур. 

 

В Україні Міністерство фінансів зазвичай виділяє судовій гілці влади значно 
менше фінансування, ніж було заявлено в щорічному бюджетному запиті. Як 
наслідок, суди змушені функціонувати за рівня фінансування, який не дозволяє 
задовольнити їх потреби в товарах та послугах, а можливість ДСА централізовано 
утримувати кошти в резервному фонді для непередбачених та надзвичайних 
видатків суворо обмежена. Радше ніж виділити ДСА кошти до резервного фонду 
на непередбачені потреби для сприяння раціональному управлінню фінансами, 
Міністерство фінансів утримує кошти на своїх рахунках для фінансування 
непередбачених та надзвичайних витрат. Коли судовій системі потрібні кошти на 
фінансування надзвичайних або непередбачених витрат, вона має подати заяву 
до Міністерства фінансів для виділення коштів із фонду на непередбачені 
витрати. При цьому, Міністерство може виділити, а може і не виділити ці кошти. 
Якщо станом на кінець фінансового року в Міністерства фінансів залишаються 
кошти в резервному фонді, вони виділяються судовій та виконавчій гілкам влади, 
часто впродовж останніх двох тижнів фінансового року. У зв’язку з тим, що 
відповідно до положень Закону «Про державні закупівлі», для придбання 
практично всіх товарів і послуг необхідно проводити тендерну процедуру, ДСА і 
суди часто не в змозі витратити ці кошти, виділені в останню хвилину, тому що 
проведення тендерної процедури в середньому займає місяць (розміщення 
оголошення, отримання відповіді та, власне, проведення тендеру). В результаті 
такої бюрократичної тяганини частина коштів, виділених в останню хвилину, 
втрачається. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:   

 РАДА СПІЛЬНО З ДСА МАЮТЬ ПРОСИТИ У ВРУ НАДАННЯ ОСОБЛИВИХ ОБМЕЖЕНИХ 
ПОВНОВАЖЕНЬ ПЕРЕНОСИТИ КОШТИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 
ФІНАНСОВОГО РОКУ, НА НАСТУПНИЙ ФІНАНСОВИЙ РІК. ТАКІ КОШТИ МОЖУТЬ БУТИ 
ОБМЕЖЕНІ, НАПРИКЛАД, ДО ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ВИДАТКІВ, ТАКИХ ЯК ЗАКУПІВЛЯ ІТ 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ. 

 РАДІ СПІЛЬНО З ДСА ВАРТО ЗАПРОПОНУВАТИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНІВ І 
НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ. ТАКІ 
ЗМІНИ МОГЛИ Б НАДАТИ МІНІСТЕРСТВУ ФІНАНСІВ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИДІЛЯТИ 
СУДОВІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ КОШТИ, ЯКІ ВОНО УТРИМУЄ У ФОНДІ НА НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ТА 
НАДЗВИЧАЙНІ ВИТРАТИ. ДОЗВІЛ СУДОВІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ УТРИМУВАТИ ТА 
РОЗПОДІЛЯТИ ТАКІ КОШТИ ПІДВИЩИТЬ ЇЇ МОЖЛИВІСТЬ БРАТИ УЧАСТЬ В 
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РАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАНУВАННІ ВИДАТКІВ ТА ВИТРАЧАТИ ТАКІ КОШТИ БІЛЬШ 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНО, НІЖ ЗАРАЗ. 

 

ЧИ МАЄ СУДОВА ГІЛКА ВЛАДИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕМІЩАТИ КОШТИ З ОДНІЄЇ КАТЕГОРІЇ 
ВИДАТКІВ, ДЕ НЕМАЄ  НЕЗАДОВОЛЕНИХ ПОТРЕБ, ДО ІНШОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДАТКІВ, У ЯКІЙ 
ІСНУЮТЬ ЗНАЧНІ ПОТРЕБИ? Загалом, відповідно до політики уряду, виділені кошти 
повинні бути витрачені у тій категорії видатків, для якої вони були виділені. 
Наприклад, кошти, виділені на ІТ обладнання, не можуть бути витрачені на 
премії співробітникам; кошти, виділені на соціальні виплати, такі як медичне 
страхування, не можуть бути використані для закупівлі дорогих меблів до 
кабінетів суддів. Така практика спрямована на запобігання неналежного 
використання державних коштів. В США судова гілка влади повинна 
дотримуватися таких правил витрачання державних коштів. Але вона також має 
особливе обмежене повноваження «перепрограмувати» кошти, виділені для 
певних категорій видатків до інших категорій відповідно до чітких правил. 
Наприклад, кошти на оплату праці виділяються на підставі затвердженого 
переліку штатних посад, а не на підставі переліку зайнятих посад. У суді може 
бути певна кількість вакантних посад, для яких надходять кошти на оплату праці, 
що створює профіцит на рахунку фонду оплати праці. Якщо в інших категоріях 
існує нестача фінансування, адміністратори суду або керівники апарату суду 
можуть подати до АОС США чітко обґрунтований запит на перепрограмування 
коштів. Наприклад, якщо у фонді оплати праці існує надлишок у $50 000, а суду 
необхідно замінити застарілі стаціонарні комп’ютери в кабінетах суддів, на що у 
цій категорії видатків немає коштів, можна подати запит на дозвіл 
перепрограмувати кошти для закупівлі нових комп’ютерів. Якщо таке 
перепрограмування відповідає правилам, АОС США дає дозвіл на 
перепрограмування коштів. Функція перепрограмування розширює можливість 
окремих судів самостійно вирішувати питання фінансування непередбачених 
видатків та у випадку надзвичайних ситуацій, не звертаючись до АОС США для 
виділення окремих додаткових коштів. 
 
     
В Україні в судової гілки влади немає повноважень для перепрограмування 
надлишкових коштів з однієї статті видатків до іншої. Хоча в багатьох судах є 
вакантні посади, кошти на оплату праці яких можуть накопичуватися у вигляді 
надлишкового фінансування, такий надлишок використовується для виплати 
премій. Якби суди могли перепрограмовувати такі надлишкові кошти, вони 
могли б спрямовуватися до статей видатків, які отримують недостатнє 
фінансування (наприклад, закупівля ІТ обладнання та інфраструктури). 
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РЕКОМЕНДАЦІЯ:  РАДІ СПІЛЬНО З ДСА СЛІД ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВРУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ОБМЕЖЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПЕРЕПРОГРАМОВУВАТИ НАДЛИШКОВІ КОШТИ З ОДНІЄЇ 
СТАТТІ ВИДАТКІВ ДО ТИХ, ДЕ ІСНУЄ НЕНАЛЕЖНЕ ФІНАНСУВАННЯ. У ЗАПИТІ НА 
ОТРИМАННЯ ТАКОГО ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІД ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ПОВНОВАЖЕННЯ 
ПЕРЕПРОГРАМУВАННЯ БУДЕ СУВОРО КОНТРОЛЮВАТИСЯ, А ЗАПИТИ БУДУТЬ РЕТЕЛЬНО 
ПЕРЕГЛЯДАТИСЯ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНИХ ВИМОГ. 

 

СТРУКТУРА ОПЛАТИ ПРАЦІ СУДДІВ:   У федеральній системі США виплата заробітної 
плати суддів ґрунтується на простій багаторівневій системі категорій посад. До 
таких категорій входять: 

 

ГОЛОВА 
ВЕРХОВНОГО 

СУДУ  

ЧЛЕНИ 
ВЕРХОВНОГО 

СУДУ 

СУДДІ 
АПЕЛЯЦІЙНИХ 

СУДІВ 

СУДДІ 
ОКРУЖНИХ 

СУДІВ 

СУДДІ СУДІВ ЗІ 
СПРАВ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ  ІЗ 
БАНКРУТСТВОМ  

МИРОВІ СУДДІ 
ОКРУЖНОГО 

СУДУ  

  

Рівень заробітної плати для різних посад знижується від Голови Верховного Суду 
для кожної наступної категорії посади; судді судів зі справ, пов’язаних із 
банкрутством, і мирові судді отримують однаковий рівень заробітної плати. Всі 
судді, що обіймають певну посаду, отримують однакову заробітну плату 
незалежно від віку, терміну на посаді, типів справ, що розглядаються, тощо. 
Відтак, 70-річний суддя апеляційного суду з 30-річним досвідом отримує таку ж 
заробітну плату, що й 40-річний суддя апеляційного суду з однорічним досвідом 
роботи. Більше того, для суддів немає премій. Єдиним джерелом їх прибутку є 
заробітна плата. У бюджеті судової системи немає статті на премії. 

 

В Українській судовій системі всі судді отримують фіксовану офіційну заробітну 
плату залежно від типу і рівня суду, що нагадує діючу систему в США. Але схема 
оплати праці ускладнюється існуванням значної кількості категорій премій для 
суддів. Таблиця бюджетного запиту на 2013 р. включала премії-надбавки за: 

 

КВАЛІФІКАЦІЮ СПРАВ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ НА 
ПОСАДІ 

ОСОБЛИВО ВАЖЛИВУ РОБОТУ 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ДОКТОРА 
ЧИ КАНДИДАТА НАУК 

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ 
«ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА 
УКРАЇНИ»  

РОБОТУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ 
ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНИХ 
ТАЄМНИЦЬ  

АДМІНІСТРУВАННЯ  НАГОРОДИ СЕРЕДНІЙ ДОХІД ЗА ПОПЕРЕДНІ 
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Можливість судді вищого рівня в суді вищого рівня накопичувати численні премії 
може згодом вилитися у суттєву різницю з рівнем заробітної плати та преміями 
суддів у судах нижчого рівня. Опитування деяких суддів, проведене автором 
статті, показало, що існує обурення через широку і глибоку прірву між загальним 
компенсаційним пакетом суддів місцевих судів та судів вищого рівня. В той час, 
які перші ледве зводять кінці з кінцями, живучи на скромну заробітну плату, 
останні отримують непомірно високу заробітну плану. Така різниця в доходах не 
виправдана різницею в суті та складності їх роботи. Більше того, така система 
премій ще більше ускладнює процес розрахунку бюджету, тому що судам і ДСА 
необхідно брати до уваги тип і рівні премій, на які мають право близько 9 000 
суддів в Україні. Це значний тягар для тих, хто планує бюджет, і аналітиків як у 
судах, так і в ДСА. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ:  РАДІ ТА ДСА СЛІД РОЗГЛЯНУТИ МОЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА СПРОЩЕННЯ СКЛАДНОЇ СТРУКТУРИ ПРЕМІЙ СУДДІВ З 
МЕТОЮ СТВОРЕННЯ БІЛЬШ ОБ’ЄКТИВНОЇ СИСТЕМИ, А ВІДТАК, І БІЛЬШ УЗГОДЖЕНОГО ТА 
ПЕРЕДБАЧУВАНОГО ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ. 

 

ЧИ МАЄ СУДОВА ГІЛКА ВЛАДИ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИСТУПАТИ З ЗАКОНОДАВЧОЮ 

ІНІЦІАТИВОЮ ВІД ІМЕНІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ:  У США Верховний Суд і КС США 
мають і повноваження, і обов’язок виступати з законодавчою ініціативою. 
Найяскравішим прикладом такого повноваження є функція розробки проектів 
нормативних актів. Закон про нормотворчі повноваження, 28 U.S.C. §§ 2071–2077, 
дає повноваження Верховному Суду розробляти загальні норми судочинства і 
процедурні правила, норми доказового права для федеральних судів. Цю 
функцію покладено на КС США. До структури комітетів КС США входить 
Комітет з норм судочинства і процедурних правил (Комітет) і п’ять підзвітних 
йому консультативних комітетів з питань  норм провадження по апеляції, норм 
щодо процедури банкрутства, норм щодо цивільного провадження, норм щодо 
кримінального провадження, норм доказового права.8  Кожний з цих 
консультативних комітетів збирається в середньому двічі на рік для перегляду 
існуючих норм у межах своєї компетенції і для визначення того, чи потрібно 
внесення змін до них для забезпечення їх актуальності. Пропозиції щодо внесення 
змін передаються на розгляд і затвердження Комітету. Після затвердження 
                                                 
8 Див. 28 U.S.C. § 2073(a)(1). 
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Комітетом пропонованих змін, він подає їх на розгляд і затвердження КС США. 
КС США, у свою чергу, подає їх на розгляд і затвердження Верховного Суду. 
Верховний Суд, у свою чергу, подає їх на розгляд і затвердження Конгресу. Якщо 
Конгрес не відхилить або не внесе змін до пропонованих законопроектів 
упродовж певного періоду часу, вони автоматично набувають сили закону. 

Різні міністерства у складі уряду України уповноважені законом подавати 
законопроекти від свого імені на розгляд Верховної Ради. Це важливий привілей, 
якій дозволяє їм (i) складати проекти законів та нормативно-правових актів, що 
стосуються їхньої місії та обов'язків, та (ii) розробляти проекти внесення змін до 
існуючих законів та нормативно-правових актів. Однак, для порівняння, судова 
влада не має таких повноважень, і, незважаючи на свою незалежність, повинна 
звертатися до інших державних органів для реалізації своїх законодавчих 
інтересів та потреб. Верховний Суд користувався такими повноваженнями, але 
вони були відкликані на підставі того, що їхнє здійснення порушувало принцип 
розподілу влади. 

Дивно, що принцип розподілу гілок влади може обґрунтовувати заборону 
Верховному Суду виступати з законодавчою ініціативою, але посилання на той же 
принцип дозволяє різним міністерствам, що в загальному входять до структури 
виконавчої влади, продовжувати здійснювати такі повноваження. Також 
незрозуміло, чому судова система не подала позов до Конституційного Суду щодо 
оскарження такого тлумачення і неправильного застосування принципу 
розподілу влади. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ:  ВЕРХОВНОМУ СУДУ І РАДІ ВАРТО ПРОСИТИ ПРО НАДАННЯ 
ВЕРХОВНОМУ СУДУ ПОВНОВАЖЕННЯ ВИСТУПАТИ З ЗАКОНОДАВЧОЮ ІНІЦІАТИВОЮ ВІД 
ІМЕНІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

РЕКОМЕНДАЦІЯ:  ЯКЩО ВРУ ВІДМОВИТЬ НАДАТИ ТАКІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ВЕРХОВНОМУ 
СУДУ І РАДІ СЛІД ПОДАТИ ПОЗОВ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОГО, ЩО НІ КОНСТИТУЦІЯ, НІ ПРИНЦИП РОЗМЕЖУВАННЯ ГІЛОК 
ВЛАДИ, НЕ ЗАБОРОНЯЮТЬ СУДОВІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ ВИСТУПАТИ З ЗАКОНОДАВЧОЮ 
ІНІЦІОАТИВОЮ ВІД СВОГО ІМЕНІ. 

РЕКОМЕНДАЦІЯ:  ЩОЙНО ТАКІ ПОВНОВАЖЕННЯ БУДУТЬ НАДАНІ, РАДІ СЛІД 
РОЗГЛЯНУТИ МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ (І) КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ НОРМ СУДОЧИНСТВА І 
ПРОЦЕДУРНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ І ПРОПОЗИЦІЙ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
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ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ ТА (ІІ) В МЕЖАХ ДСА ДЕПАРТАМЕНТУ З 
ЗАКОНОДАВЧИХ ПИТАНЬ.9 

ЧИ МАЄ СУДОВА ГІЛКА ВЛАДИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕГЛЯДАТИ Й АНАЛІЗУВАТИ 
ЗАПРОПОНОВАНІ ЗАКОНИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ МАТИМУТЬ НА НЕЇ 
ВПЛИВ, ДО ЇХ ЗАТВЕРДЖЕННЯ?  У Сполучених Штатах Америки КС США й АОС 
США багато років назад уклали з Конгресом постійну домовленість. 
Домовленістю передбачалося, що коли парламент готує новий законопроект, 
який впливає на федеральні суди, він розповсюджує проекти закону для розгляду 
і аналізу Департаменту з законодавчих питань (ДЗП) АОС США. ДЗП дається час 
для (і) визначення впливу закону на діяльність судової системи, (іі) обчислення 
додаткових ресурсів, необхідних для впровадження закону (ііі) оцінки часу, 
необхідного судовій системі для планування, навчання суддів і персоналу суду, 
впровадження закону; і (iv) подання заяви про вплив закону на розгляд Конгресу 
для визначення дати набуття законом чинності та виділення фінансування й 
інших ресурсів, необхідних для впровадження нового закону. 
 
Парламент США схвально зустрів таку домовленість щодо співпраці, і в результаті 
цього масштаб зусиль, докладених до впровадження нового законодавства, значно 
зменшився. В деяких випадках Конгрес відтерміновує дату набуття чинності з 
метою надання судовій системі додаткового часу на підготовку до впровадження 
нового законодавства і сприяння більш плавному переходу. 
 
Не зважаючи на те, що судова гілка влади України ще не уклала такої формальної 
домовленості з ВРУ, керівництво Ради обговорило таку потребу з членами 
Комітету ВРУ з питань правосуддя. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  РАДА СУДДІВ ТА ДСА МАЮТЬ ПОДАТИ СПІЛЬНУ ПЕТИЦІЮ ДО 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ, ЯКА ДОЗВОЛИТЬ 
ДСА ПЕРЕГЛЯДАТИ ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ОЧІКУЄ ПРИЙНЯТТЯ, І, ЯКЩО НЕОБХІДНО, 
ГОТУВАТИ ЗАЯВУ ПРО НАСЛІДКИ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН, В ЯКІЙ ВКАЗАНИЙ ЧАС ТА 
РЕСУРСИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. 
 

 

                                                 
9 Цей департамент складатиметься з невеликої кількості досвідчених професіоналів, наприклад, 
колишніх працівників Верховної Ради, що мають досвід складання законопроектів. Їхнім основним 
завданням буде допомога Радам суддів у підготовці та супроводженні запропонованого 
законодавства під час процесу його розгляду та прийняття. 
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ЧИ МАЮТЬ СУДИ ПОВНОВАЖЕННЯ ОДЕРЖУВАТИ СУДОВІ ЗБОРИ І ВИДАВАТИ КВИТАНЦІЇ 
ЗА ЇХ СПЛАТУ?  У США усі місцеві і апеляційні загальні і спеціалізовані суди мають 
повноваження і обов’язок збирати і звітувати за платежі, що сплачуються судам. 
Ведеться облік таких платежів, потім вони зберігаються в галузевих відділеннях 
федерального казначейства, яке застосовує  сувору систему внутрішнього 
контролю та процедури аудитів для забезпечення справедливості процесу. 
Клієнти суду мають змогу здійснювати платіжні операції за один візит. Ця 
система діє вже десятки років і продовжує функціонувати практично без втрат чи 
неврахованих коштів. 

На противагу цьому, суди в Україні не мають права одержувати оплату за різні 
судові послуги. Громадяни, які потребують послуг суду, після подачі своїх 
документів повинні вийти з приміщення суду та заплатити різні судові збори у 
місцевому банку, поштовому відділенні або іншій установі, уповноваженій на це 
державою. Потім вони повертаються до суду вдруге для подачі квитанції на доказ 
здійснення оплати. Колись це була загальна практика в судових системах багатьох 
країн, але вона все більше відходить у минуле з наступних причин (і) незручність 
для адвокатів і громадян, (іі) помилки при розрахунку зборів недосвідченими 
сторонами судового процесу,10 та (ііі) подання фальшивих або підроблених 
квитанцій. Такі фальшиві квитанції виготовляються за допомогою передових 
комп’ютерних програм електронного редагування і оформлення документів. 
Кількість фальшивих квитанцій стрімко зросте після того, як у 2012 році вступлять 
в силу нові прейскуранти зі значно підвищеними зборами, через що доходи судів 
зазнають прямих збитків. Як незалежна гілка влади, судова система повинна мати 
повноваження та обов’язок одержувати та обліковувати збори за свої послуги. 
Якщо уряд довіряє судам відправлення правосуддя з усіх питань, що регулюються 
законом, включаючи найскладніші фінансові справи, де мова йде про мільйони 
гривень, він також має дозволити їм одержувати та обліковувати платежі. Більше 
того, коли судова система отримає право утримувати платежі за різні послуги, які 
вона надає, для фінансування діяльності судів, найефективнішим способом 
обліку і обробки цих платежів буде їх збір судами та депонування на спеціальний 
рахунку під контролем уряду. Це набагато ефективніше, ніж коли платежі 
проходять довгий шлях від одержання у банку, переказу на центральний рахунок 
міністерства фінансів, до передачі на рахунок, що контролюється ДСА. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ:  РАДІ Й ДСА ВАРТО ПОПРОСИТИ У ВРУ НАДАТИ СУДОВІЙ СИСТЕМІ 
ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ’ЯЗОК ЗДІЙСНЮВАТИ ЗБІР ПЛАТЕЖІВ ТА ВИДАВАТИ КВИТАНЦІЇ  

                                                 
10  Це вказує на наявність проблеми в обслуговуванні громадян. В ідеалі персонал суду у відділ 
реєстрації має сам допомагати учасникам розраховувати платежі, щоб уникнути помилок. Це має 
вважатися базовою послугою для громадян, яку всі суди надаватимуть учасникам справи, яким це 
буде потрібно. 
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ЧИ МАЮТЬ СУДИ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ І ОБЛІКОВУВАТИ СВІЙ БЮДЖЕТ:  У 
федеральних судах США кожний суд отримує річний бюджет. Керівник 
персоналу суду або адміністратор уповноважений витрачати кошти на закупівлю 
товарів і послуг, необхідних для діяльності суду, під контролем голови суду. 
Бюджет суду охоплює більшість статей видатків, включаючи оплату праці 
персоналу. АОС США контролює певні статті, такі як заробітна плата і премії 
суддів, проекти будівництва і оновлення тощо. Голови й адміністратори судів 
підзвітні за бюджет, а розпорядження бюджету регулюється низкою постанов і 
процедур. Завдяки тому, що окремі суди контролюють власний бюджет, вони 
мають значну незалежність і гнучкість в плануванні та створенні графіка 
закупівлі товарів і послуг, необхідних для їх діяльності. 

В Україні всі господарські та адміністративні суди на рівні першої інстанції та 
апеляційному рівні мають повноваження і відповідний персонал для управління 
власними бюджетами і здійснення повноважень щодо закупівель. Ті ж 
повноваження має і Верховний Суд, всі вищі суди та всі проміжні апеляційні суди. 
Єдиним сегментом судової системи, на який не поширюються повноваження 
щодо бюджету та управління фінансами, є суди загальної юрисдикції. Замість них 
їхніми бюджетами керують територіальні управління ДСА. 

Якщо, наприклад, у керівника апарату одного з великих районних судів Києва на 
його комп'ютері Dell виникає невиправна помилка жорсткого диску, через що 
комп'ютер перестає працювати, він не має права відправити працівника апарату 
до найближчої точки продажу комплектуючих, щоб купити новий жорсткий 
диск. Натомість персонал суду повинен готувати та подавати до територіального 
управління ДСА, за яким закріплений цей суд, письмовий запит з 
обґрунтуванням на придбання нового жорсткого диску. У відповідь ТУ ДСА готує 
замовлення на придбання жорсткого диску та надсилає його постачальнику, що 
був попередньо обраний шляхом тендеру щодо постачання всіх комп'ютерних 
комплектуючих, послуг та технічного обслуговування всіх районних судів 
загальної юрисдикції, що закріплені за цим територіальним управлінням ДСА. 
Час, що буде потрібний ДСА та постачальнику для того, щоб виконати запит 
суду, залежить від навантаження з інших судів, які вони обидва обслуговують. 
Може знадобитися день, а може і тиждень.11  Суди не контролюють час відповіді, 
хоча управління ДСА намагається швидко відповісти на невідкладні запити. 

                                                 
11  Голова Управління планово-фінансової діяльності сказав, що постачальник комп'ютерних 
комплектуючих та послуг, який обслуговує потреби всіх десяти районних судів загальної 
юрисдикції у м. Києві, має лише двох штатних працівників. Постачальник був обраний за 
допомогою тендерної процедури як такий, що запропонував найнижчу ціну. Якщо лише два 
працівники повинні обслуговувати потреби десяти великих районних судів першої інстанції, не 
дивно, що саме цей постачальник одержав контракт. Незрозуміло, чи одержання контракту 
передбачало якісь умови, такі як доставка товарів чи послуг у визначені терміни.   
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Така ж послідовність дій виконується для будь-якого районного суду загальної 
юрисдикції щодо придбання практично всіх товарів і послуг. Ці суди не мають 
коштів чи бюджету, яким вони могли б користуватися на власний розсуд, навіть 
на придбання витратних матеріалів, таких як олівці, скріпки, картриджі для 
принтерів та санітарно-гігієнічні засоби. Будь-що, від придбання чистих компакт-
дисків до укладення контракту на послуги з ремонту сантехніки, має проводитися 
через територіальне управління ДСА, до якого прикріплений цей суд, незалежно 
від вартості. Як у плануванні роботи, так і у відповідях на термінові та невідкладні 
питання голови судів, судді, керівники апарату та інші працівники судів мають 
враховувати фактор неминучої затримки, що спричинена вимогою закуповувати 
продукти та послуги через та за дозволом відповідного територіального 
управління ДСА. 

Голови судів і керівники апаратів судів погоджуються, що наявність повноважень 
та обов’язків незалежного управління фінансами і формування бюджету є 
надзвичайно бажаною для підвищення ефективності діяльності й планування. В 
судовій системі України є невеликі віддалені суди, в яких обсяг роботи з 
управління фінансами та формування бюджету недостатній для того, щоб 
виділення додаткового персоналу було виправданим, отже, для них територіальні 
управління ДСА можуть продовжувати надавати такі послуги. Однак для 
більшості районних судів загальної юрисдикції можуть бути потрібні один-два 
додаткові спеціалісти з фінансів/бюджету. Витрати на створення таких посад 
значною мірою компенсуватимуться переведенням багатьох осіб, які на разі 
зайняті на посадах з бухгалтерського обліку у територіальних управліннях ДСА 
до районних судів. Ті, що залишаться, продовжуватимуть надавати послуги 
невеликим та віддаленим судам. 

РЕКОМЕНДАЦІЯ:  ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДСА МАЄ ІНІЦІЮВАТИ ПІЛОТНУ ПРОГРАМУ 
ЩОДО ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА 
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ВІД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ДСА ДО НАЙБІЛЬШИХ 
РАЙОННИХ СУДІВ. КИЇВ МОЖЕ БУТИ ІДЕАЛЬНИМ МІСЦЕМ РОЗГОРТАННЯ ТАКОЇ 
ПІЛОТНОЇ ПРОГРАМИ. 

ЯКИЙ ПРИБЛИЗНО ВІДСОТОК БЮДЖЕТУ СУДІВ ВИТРАЧАЄТЬСЯ НА ПОШТОВІ ЗБОРИ:  У 
федеральних судах США відсоток бюджету судів, який витрачається на поштові 
збори суттєво скоротився за останні 15 років, коли електронні протоколи обміну 
даними та електронні сповіщення замінили традиційні паперові протоколи, які 
потребували здійснення безлічі поштових операцій. У сучасних федеральних 
судах більшість документів, повідомлень, рішень та інших офіційних засобів 
комунікації передається електронним шляхом, аніж поштовою службою. Як 
наслідок – витрати на поштові збори становлять незначний відсоток бюджету 
судів. 
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Опитування посадовців ДСА показало, що районні суди загальної юрисдикції в 
середньому використовують близько 12% свого обмеженого бюджету на поштові 
витрати. Витрати на оплату праці складають приблизно 80%, ще 8% залишається 
для покриття витрат на всі товари, послуги та капітальні витрати протягом року. 
Якщо знизити поштові витрати навіть на два або три відсотки, судова система 
могла би спрямувати ці кошти на інші напрямки судової діяльності, які 
отримують недостатнє фінансування. 
 
В цілому, всі районні суди загальної юрисдикції забезпечують значний прибуток 
поштовій службі України. Вони є одним із найбільш надійних та постійних 
клієнтів пошти, та протягом календарного року відправляють і одержують 
величезну кількість листів. З огляду на те, скільки спеціалізовані районні суди, 
апеляційні суди, вищі суди і Верховний Суд витрачають на поштові послуги, вони 
є основну базу споживачів поштових послуг; зі збільшенням обсягу роботи, ця 
база споживачів зростає. Незалежно від обсягу замовлень суди мають сплачувати 
таку ж суму за одне відправлення, як і випадкові індивідуальні користувачі, отже, 
одержують лише крихти прибутків від поштових відправлень. 
 
 
Не ясно, чи зобов'язані суди користуватися державною поштовою службою для 
надання повідомлень, повісток та іншої офіційної пошти. Якщо це не вимагається 
законом, ДСА варто дізнатися, чи вартість послуг конкуруючих приватних 
компаній, що спеціалізуються на доставці комерційних повідомлень, порівнювана 
або нижча за вартість послуг державної пошти. В більших містах, наприклад, 
можуть бути компанії розсилки пошти, які обслуговують приватний сектор за 
конкурентними цінами. У Республіці Грузія судова система при впровадженні 
розгляду кримінальних справ судом присяжних повинна відправляти велику 
кількість повісток потенційним присяжним в усій країні. Оскільки державна 
поштова служба Грузії неефективна і не завжди надійна, грузинські суди 
розглянули можливості користування послугами приватних кур'єрських 
компаній. Навіть незважаючи на те, що ціна за одне відправлення була дещо 
вища, ніж тарифи державної пошти, компанія гарантувала доставку значному 
відсотку одержувачів – набагато більше, ніж погоджувалася гарантувати державна 
пошта. ДСА також слід розглянути таку можливість. 
 
ДСА також слід провести переговори з поштовою службою щодо знижок з огляду 
на значні постійні обсяги поштових замовлень. Для приватних компаній 
домовленість між собою за ціни є звичною практикою; чим більші обсяги 
постійних замовлень може запропонувати покупець, тим більше продавець згоден 
надати знижку на товари чи/або послуги. В США поштова служба пропонує 
великі знижки масовим відправникам. Кілька років тому, при проведенні оцінки 
судового адміністрування у Сербії, автор порекомендував Міністерству юстиції 
Сербії від імені судів обговорити з поштовою службою знижки на послуги, 
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оскільки щорічні витрати судів на рекомендовані листи досягали мільйонів євро. 
Цим переговорам сприяло занепокоєння пошти щодо того, що Міністерство 
юстиції може укласти контракт з приватною службою, через що державна пошта 
втратить суттєве джерело прибутку. Отже, пошта погодилася надавати судам 
послуги за тарифами зі знижкою, що з часом сприяло значній економії. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  ДСА ВАРТО   

 ДІЗНАТИСЯ, ЯКІ ІНШІ ПРИВАТНІ КУР'ЄРСЬКІ СЛУЖБИ ПРАЦЮЮТЬ НА ДЕРЖАВНОМУ 

РІВНІ, В РЕГІОНАХ ТА В НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ ЗА ЦІНАМИ, ЩО ПОРІВНЮВАНІ АБО 

НИЖЧІ, НІЖ ТАРИФИ ДЕРЖАВНОЇ ПОШТИ, ТА 
 ПРОВЕСТИ ПЕРЕГОВОРИ З КЕРІВНИЦТВОМ ПОШТИ ЩОДО НАДАННЯ ЗНИЖОК, 
ОСКІЛЬКИ СУДИ Є ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШИХ ЗАМОВНИКІВ ПОСЛУГ. 
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3. ВИСНОВКИ 
 

Незважаючи на свій обмежений обсяг, дане дослідження виявило суттєву кількість 
проблемних питань в бюджетній сфері, які впливають на ефективність діяльності 
судової влади України. Багато запропонованих в цьому звіті змін були розроблені 
як довготривалі завдання судової влади, зважаючи на необхідність внесення змін 
до законодавства, та ці зміни варто було б врахувати у будь-яких стратегічних 
планах, що готуватимуться судовою системою. Однак, над деякими 
рекомендаціями Рада суддів України та Державна судова адміністрація України   
може розпочинати роботу вже зараз, без будь-яких законодавчих змін. Ми 
рекомендуємо, аби РСУ та ДСА спільно з Проектом «Справедливе правосуддя» 
розглянули ці рекомендації, та при доцільності, дослідили б можливість 
започаткування пілотних програм з метою перевірки життєздатності та 
ефективності згаданих рекомендацій.  
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