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Вступ 
 

Цей аналіз було проведено Проектом USAID «Справедливе правосуддя» за 
запитом керівництва Державної судової адміністрації України (ДСА). Аналіз 
співпадає у часі з десятою річницею створення ДСА в 2002 році. Установа була 
спочатку створена Кабінетом міністрів України як еквівалент міністерства для 
контролю і надання адміністративних та технічних керівних рекомендацій та 
забезпечення діяльності широкої мережі українських місцевих та апеляційних 
судів. У 2010 році політичний статус ДСА як юридичної особи був офіційно 
виведений з підпорядкування Кабінету Міністрів та переведений до 
підпорядкування З’їзду суддів та Раді суддів України в судовій гілці влади. 
 
У Розділі І аналізу розглядається поточна організаційна структура та функції 
ДСА. Розділ починається з короткого історичного опису створення ДСА та цілей, 
яким вона була покликана слугувати. Далі аналізується кожне управління 
центрального апарату ДСА, описується поточний рівень кадрових ресурсів та 
офіційні функції. Потім розглядаються територіальні управління ДСА, 

узагальнюється їх роль та функції надання різних рівнів послуг та підтримки 
судам, що належать до їх територіальної юрисдикції, залежно від типу суду. 
Розділ І завершується коротким оглядом п’яти державних підприємств - квазі-
комерційних структур, підпорядкованих ДСА та створених Кабінетом Міністрів 
для надання певних категорій товарів і послуг судам, суддям і апарату суду. 
Беручи до уваги зростаючу важливість інформаційних технологій для місцевих та 
апеляційних судів, аналіз зосереджується також на огляді діяльності державного 
підприємства «Інформаційні судові системи». 
 
У Розділі ІІ аналізу визначаються та аналізуються окремі питання та проблеми, 
що випливають зі структурного огляду трьох компонентів ДСА: центрального 
апарату ДСА, територіальних управлінь ДСА та державного підприємства 
«Інформаційні судові системи». Кожне питання/проблема окремо описані та 
проаналізовані, багато з них містять рекомендації для розгляду ДСА, З’їздом 
суддів і Радою суддів України. З огляду на те, що час на проведення зустрічей 
обмежувався сімома днями, рівень деталізації аналізу також обмежений. Декілька 
рекомендацій передбачають проведення більш детальних подальших оглядів для 
більш ґрунтовної оцінки ключових проблем і найбільш ефективних шляхів їх 
вирішення. 
 
У Розділі ІІІ аналізу коротко розглядається впровадження рекомендацій з 
урахуванням того, що інституційні зміни в умовах обмежених ресурсів 
породжують додаткові проблеми поряд із тими, які зазвичай супроводжують 
модернізацію крупних і розгалужених організацій. Тому необхідно створити 
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репрезентативну робочу групу для визначення пріоритетності рекомендацій та їх 
раціонального впровадження з часом. Першочерговим завданням при цьому має 
бути забезпечення сталого розвитку змін у часі. 
 
Аналіз орієнтований на практичне застосування, а рекомендації розроблені таким 
чином, щоби запропонувати керівництву ДСА можливі шляхи подальшого 
зміцнення організації, посилення професійної структури, сприяння вищій 
інституційній незалежності судової гілки влади. 
 
З огляду на величезний обсяг інформації про ДСА України та територіальні 
управління ДСА, отриманої упродовж обмеженого часу зустрічей, зміст цього 
аналізу може містити неточності щодо деяких із занотованих даних. У разі 
виявлення будь-яких неточностей прошу повідомити про них пану Сергію 
Сученку з Проекту USAID «Справедливе правосуддя» для перевірки та усунення.  
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Розділ I Повноваження, роль і функції Державної судової 
адміністрації України 
 

A. Коротка історія ДСА України 
Державна судова адміністрація (ДСА) України була створена в 2002 році 
відповідно до пункту 16 Статті 106 Конституції України та Статті 125 Закону 
України «Про судоустрій» Указом Президента 780/2002 від 29 серпня 2002 р. За 
одинадцять років до цього, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла 
Акт проголошення незалежності, прискоривши цим розвал Радянського Союзу та 
створення незалежної держави України. За наступне десятиліття новий уряд 
розширив юрисдикцію судів у відповідь на зростаючу потребу громадян молодої 
демократії в розумному вирішенні конфліктів й ефективному відправленні 
правосуддя. Зростаюча завантаженість судів справами випробовувала існуючу 
інституційну структуру на міцність. Уряд відреагував призначенням додаткових 
суддів і працівників апарату суду; він тоді не передбачив потреби задоволення 
вимог до управління, адміністрування та фінансування цієї великої системи судів. 

Не передбачив він також і потреби розпочати процес планування та 
бюджетування для додаткових приміщень судів, у яких розглядаються все більші 
обсяги справ. Наслідком недостатнього виділення коштів та поганого управління 
бюджетом у деяких регіонах стало передчасне виснаження судами свого 
фінансування та вимушені затримки в діяльності та виплаті заробітної плати 
суддям і працівникам апарату суду. Проблема загострювалася неналежними 
практиками і процедурами бухгалтерського обліку, через що адміністративний 
персонал був не в змозі точно розрахувати бюджет суду та розрахуватися за 
фінансовими зобов’язаннями. Закони, нашвидкуруч уведені в дію Верховною 
Радою та указами Президента в середині 1990-х років у спробі подолати 
проблему, мали мінімальний вплив, оскільки більшість шкоди вже було завдано. 
 
Створення Державної судової адміністрації (ДСА) в 2002 році стало більш 
розважливим та організованим довгостроковим кроком у відповідь на такий брак 
адміністративної спроможності. У підпорядкуванні ДСА виснаженій, 
нестабільній, еволюціонуючій судовій системі було мало сенсу, тому її ввели до 
підпорядкування та під контроль Кабінету Міністрів. За своїми функціями ДСА 
повинна була контролювати, сприяти та здійснювати моніторинг ефективного 
адміністрування розгалуженої системи судів у країні. І хоча в назві не було 
жодного посилання на приналежність до міністерства, ДСА виконувала 
міністерські функції задоволення потреб судової системи. Певною мірою, вона 
мала слугувати еквівалентом судового міністерства. 
 



СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ДСА  2012 7 

 

До створення ДСА контроль та надання адміністративних послуг судам частково 
здійснювало Міністерство юстиції України через свій центральний апарат і 
територіальні управління. Також ці функції були частково покладені на голів 
судів, які, відповідно до розповсюдженої організаційної моделі континентальної 
Європи, виконували подвійну роль – одночасно були старшими судовими 
чиновниками і керівниками у своїх судах та головними адміністративними 
чиновниками. Обов’язки останніх включали виконання всіх несуддівських 
функцій, пов’язаних із судами як організаціями, включаючи управління 
кадровими ресурсами, ведення матеріалів справ/архівів, фінансування і 
бюджетування, автоматизацію, обслуговування приміщень, забезпечення безпеки, 
транспортування, планування тощо. Намагання виконувати ці адміністративні 
обов’язки поряд зі здійсненням своїх суддівських функцій часто призводило до 
адміністративних труднощів і затримок у діяльності, частково через те, що не всі 
голови судів мали відповідні знання або досвід адміністративного менеджменту; 
вони вчилися на практиці, що без компетентних наставників не є ефективною 
моделлю навчання. Окрім цього, більшість адміністративного персоналу або 
взагалі не мали, або мали недостатньо відповідного професійного досвіду та знань 
основ та суті судового адміністрування. 
 

Центральний апарат нової Державної судової адміністрації знаходився в Києві, 
але слідуючи практиці інших міністерств, мав 27 територіальних управлінь, по 
одному в кожній із 24 областей Україні, Автономній республіці Крим, містах 
Києві та Севастополі. Де було можливо, ці територіальні управління 
розміщувалися в межах існуючих судових приміщень в обласних центрах, що 
забезпечувало тісні контакти, надання допомоги та здійснення контроль для 
виконання ключових адміністративних функцій. Після їх створення та введення в 
дію голови місцевих судів загальної юрисдикції, багато з яких до цього були в 
розпачі, залишившись сам на сам із завалами невирішених справ, недосвідченими 
новими суддями та нетерплячою громадськістю, відчули полегшення і підтримку. 
З адміністративною підтримкою ДСА голови судів отримали змогу більше 
зосередитися на своїй ролі керівника й судді.  
 
Новий центральний апарат ДСА отримав ключову роль у розробці проектів 
положень та впровадженні нових положень, які формували нові національні 

адміністративні підходи і процедури, перш за все, для понад 600 українських 
місцевих судів загальної юрисдикції. До сфери управління ДСА частково входили 
господарські суди та всі апеляційні суди, які продовжували самі вести свою 
адміністративну діяльність, включаючи бюджетування та фінансовий 
менеджмент. Зі створенням нових адміністративних місцевих і апеляційних судів 
у 2006 році, їм було надано той же рівень самоврядування, що й господарським 
судам. 
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Обов’язки центрального апарату ДСА включали підготовку зведеного 
бюджетного запиту для судів усієї судової системи та захист цього запиту на 
різних етапах його розгляду Міністерством фінансів, Кабінетом Міністрів та 
Верховною Радою. Попри те, що представники таких органів системи судового 
самоврядування, як З’їзду суддів і Ради суддів України, мали консультативну 
роль, ДСА виступала першим представником і посередником судової системи з 
питань бюджету в Кабінеті Міністрів і Верховній раді. Для порівняння, 
делегування первинних функцій бюджетування судової системи міністерству 
юстиції донедавна було загальною практикою в урядах країн континентальної 
Європи та деінде. В Україні делегування цієї функції новій Державній судовій 
адміністрації, що не входила до структури міністерства юстиції та була 
підпорядкована Кабінету Міністрів, було винятковим випадком, що відображало 
визнання урядом судової системи як головного самостійного компоненту. 
 
До 2010 р. судова система стабілізувалася та стала більш зрілою.  2 липня 2010 року 
Президент України підписав далекоглядний Закон України № 2453-VI «Про 
судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), який, серед інших ключових заходів 
зміцнення інституційної незалежності судової системи (і) вивів ДСА з-під 
контролю і підпорядкування Кабінету Міністрів до З’їзду суддів і (іі) перевів ДСА 

як юридичну особу з виконавчої до судової гілки влади. Закон також перевів усі 
територіальні управління ДСА до судової гілки влади. Закон відновив роль ДСА 
як первинного представника і посередника судової системи з питань 
бюджетування в переговорах із Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. 
 
Такий перехід був вагомою перемогою для судової гілки влади в зміцненні своєї 
інституційної незалежності. Однак, це також призвело до того, що ДСА, позбулася 
свого статусу та повноважень органу виконавчої гілки влади, що випливали з 
цього статусу. Більше того, перехід відбувся в пік глобальної економічної кризи, і з 
огляду на суворі економічні перспективи та стрімке зниження дохідної частини 
бюджету уряду, було проведено значне скорочення персоналу, внаслідок чого ті, 
хто залишились, були пригнічені та обтяжені додатковими обов’язками. 2 жовтня 
2010 року Рада суддів затвердила Положення № 12 «Про Державну судову 
адміністрацію України», в якому окреслено роль і функції ДСА України. 
Контроль та нагляд за повсякденною діяльністю ДСА належав Раді суддів 

України, вищому органу суддівського самоврядування в період між з’їздами 
суддів. 5 квітня 2011 року ДСА України затвердила Наказом № 82 Положення 
«Про територіальні управління Державної судової адміністрації України», де 
окреслено роль і функції територіальних управлінь ДСА України. 
 
Загалом, перехід від виконавчої до судової гілки влади був тяжким. Заступник 
голови ДСА України зазначив, що впродовж останніх двох років у центральному 
апараті ДСА плинність кадрів становила 60-70%. Деяких працівників звільнили за 
неналежне виконання обов’язків. Інші перейшли на посади в новостворених 
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вищих судах. Ще інші перейшли до Вищої кваліфікаційної комісії. Плинність 
кадрів у деяких управліннях ДСА сягала 90%. Така втрата досвідчених 
працівників ДСА та їх заміна новим недосвідченим персоналом породила 
проблему, оскільки начальники управлінь повинні були набирати і навчати 
нових працівників. 
 

B. Обсяг загальних повноважень ДСА України 
Державна судова адміністрація України відповідає за надання різноманітних 
наглядових, адміністративних та організаційних послуг судовій системі, до якої 
входять понад 750 судів, що формують чотири рівні та розташовані по всій 
території великої країни. У цих судах працює близько 7800 суддів і 34000 
працівників апарату суду. Верховна Рада нещодавно затвердила новий 
Кримінальний процесуальний кодекс, положеннями якого передбачено 

створення посади слідчого судді. Більшість ключових положень нового Кодексу, 
включаючи змінений процес кримінального розслідування, в якому нова посада 
слідчого судді відіграватиме ключову роль, вступить у силу 19 листопада 2012 
року. За оцінками Ради суддів України, кількість нових слідчих суддів 
становитиме 1700, що значно збільшить кількість суддів в Україні на близько 
22,5% і загалом становитиме 8500 посад. Невідомо, скільки додаткових працівників 
апарату суду знадобиться для надання допомоги цим новим слідчим суддям; з 
огляду на поточне співвідношення суддів до працівників апарату суду 1:4,35, за 
грубими підрахунками, кількість нових посад працівників апарату суду 
збільшиться з 3000 до 5000. У законах на виконання нового Кримінального 
процесуального кодексу немає положень про додаткові ресурси для забезпечення 
захисту в приміщеннях суду, ІТ обладнанням або меблями для облаштування 
робочих місць для цих нових посад. 
 

C. Організація і структура ДСА 
ДСА складається з двох основних організаційних компонентів: центрального 

апарату, розміщеного в Києві, та мережі з 27 територіальних управлінь, розміщених 
по всій країні, по одному в кожній з 24 областей, містах Києві та Севастополі й 
Автономній республіці Крим. Начальник Управління організаційного 
забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України зазначив, що в 
центральному апараті наразі працює 151 співробітник, а в територіальних 
управліннях – 544. У цьому аналізі ми спочатку розглядаємо організаційні 
функції та обов’язки центрального апарату, а потім – територіальних управлінь. 
 
Третім і периферійним організаційним компонентом ДСА є державні 
підприємства.  Ці державні підприємства є пережитками соціалістичної урядової 
структури, яка функціонувала в Україні в часи Радянського Союзу. Створені в 
межах повноважень Кабінету Міністрів для різних органів уряду, вони слугували 
квазі-комерційними організаціями, створеними для ефективної закупівлі товарів і 



10 СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ДСА  2012 

 

послуг за конкурентними цінами та скороченою процедурою, яка для трансакцій 
між урядом та приватним сектором зазвичай є тривалою і бюрократизованою. 
Вони розглядаються нижче. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДСА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основною метою центрального апарату ДСА є сприяння ефективному 
здійсненню правосуддя в судах України. Успішне досягнення цієї мети 
передбачає тісну співпрацю і підтримку голів судів та керівників апаратів судів 
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діяльності, не пов’язаними з обов’язками судді. Попри те, що первинною 
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та винесення справедливих рішень щодо порушень, вони можуть ефективно 
виконувати цю функцію лише в разі забезпечення необхідних умов для 
функціонування. Це включає виконання таких передумов, як наявність кабінетів 
та зал судових засідань, електроенергії, вентиляції / опалення / кондиціонування, 
водопостачання. Сюди також входить забезпечення документообігу, сповіщення 
сторін, забезпечення явки та захисту свідків, підтримка комп’ютерних систем, 
професійний і кваліфікований апарат суду, судді, охорона.  
 
У глобальному сенсі, судові системи сильно відрізняються тим, яким чином вони 
надають ці послуги. Більш сучасні, розвинені і добре фінансовані системи мають 
тенденцію до децентралізації та делегування функцій з надання таких послуг на 
рівні окремого суду, який забезпечує судових чиновників усіма необхідними 
ресурсами для належного відправлення правосуддя. Менш розвинені системи з 
більш обмеженими ресурсами мають тенденцію централізувати надання таких 
послуг, ставлячи суди в залежність від централізованого постачальника послуг, 
який часто є урядовим органом, таким як міністерство юстиції. В існуючій системі 
України центральний апарат ДСА є централізованим постачальником у межах 
судової гілки влади, якому допомагають територіальні управління, що зменшує 
бюрократизацію та носить елемент деперсоналізації. Основні функції та послуги, 

які надає ДСА України є такими: 
 
1. Управління планово-фінансової діяльності  

Організація центрального апарату ДСА включає чотири основні функції 
управління фінансами: бухгалтерський облік, аудит, бюджетування і 
фінансування. Макрофінансові функції та функції бюджетування зосереджені в 
Управлінні планово-фінансової діяльності, підпорядкованого Першому 
заступнику Голови ДСА. Функції бухгалтерського обліку та аудиту покладені на 
окремі управління, підпорядковані Голові ДСА. 
 
В Управлінні планово-фінансової діяльності є 21 посада, що розподіляється між 
чотирма відділами: Відділом фінансового забезпечення місцевих загальних, 
апеляційних судів та установ Державної судової адміністрації України, Відділом 
фінансового забезпечення адміністративних, господарських судів та установ 
судової влади, Відділом організації оплати праці, Відділом методології та аналізу. 
Посади обіймають особи з вищою освітою та досвідом роботи в галузі права, 
бухгалтерського обліку або економіки/фінансів. Поряд із іншими завданнями, 
Управління займається управлінням річним бюджетним циклом судової системи. 
Цей цикл починається з отримання ДСА України двох листів від Міністра 
фінансів наприкінці зими/на початку весни. У першому листі зазначається 
максимальна сума загального бюджетного запиту судової системи на наступний 
рік. Будь-яка сума, яка перевищує цей максимум, повинна бути детально 
обґрунтована, але немає жодних гарантій, що такий запит затвердять. 
Міністерство фінансів тоді надсилає другого, більш детального листа, в якому 
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встановлюється максимум для окремих статей бюджетного запиту. Після 
отримання цих листів ДСА України повідомляє про встановлений максимум 
територіальні управління ДСА, щоб вони відповідним чином розподілили цю 
суму під час підготовки бюджетного запиту, використовуючи форми бюджетного 
запиту. 
 
Управління просить суди, які не входять до компетенції територіальних 
управлінь ДСА, оцінити свої потреби та очікувані видатки на наступний 
фінансовий рік, використовуючи ці ж самі форми бюджетного запиту. Цей 
процес оцінювання вимог ґрунтується значною мірою на статистичних даних 
навантаження, які ТУ ДСА або бухгалтери суду вставляють у формулу для 
забезпечення єдиного застосування критеріїв. Місцеві суди загальної юрисдикції 
надають свої бюджетні запити ТУ ДСА, які зводять їх до регіональних запитів і 
надсилають до цього Управління. Усі інші суди самостійно готують свої запити та 
надсилають їх безпосередньо до Управління. Після цього бухгалтери ТУ ДСА або 
судів можуть відвідати Управління для обґрунтування перевищення бюджетного 
та/або фінансового запиту за окремими проектами. Тоді Управління готує 
зведений бюджетний запит усієї судової системи, беручи до уваги граничний 
максимум, установлений Міністерством фінансів. Цей консолідований запит 

потім надсилається до Міністра фінансів для розгляду та внесення змін у разі 
необхідності. Міністр фінансів після цього пересилає його Кабінету Міністрів для 
розгляду та внесення змін у разі необхідності. Зведений запит, що окрім потреб 
судової гілки влади, містить усі потреби міністерств та урядових відомств, 
передається до Верховної Ради. Після затвердження бюджету судової гілки влади 
Управління здійснює моніторинг його виконання впродовж фінансового року. 
 
Через те, що не існує програмного забезпечення для автоматизованої підготовки 
та виконання бюджету, процес підготовки і виконання бюджету передбачає 
здійснення значного обсягу ручної роботи. 
 
2. Управління бухгалтерського обліку та звітності  

Управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України очолює головний 
бухгалтер. Воно складається з 11 працівників, усі з яких мають диплом у галузі 
бухгалтерського обліку. Управління складається з двох відділів, по 5 працівників у 
кожному: Відділ бухгалтерського обліку та Відділ звітності. Відділ бухгалтерського 
обліку виконує усі функції ДСА з обліку. Відділ звітності працює з усіма ТУ ДСА 
та судами, що належать до компетенції ТУ ДСА, шляхом отримання, огляду та 
зведення їх фінансової та бухгалтерської звітності. Загалом, Управління 
бухгалтерського обліку та звітності відповідає за бухгалтерський облік усіх 
видатків судової системи та за звітування за ці видатки відповідним міністерствам 
та відомствам виконавчої та законодавчої гілок влади. Воно також отримує, 
оглядає та зводить бухгалтерські звіти від п’яти державних підприємств, 
підпорядкованих ДСА України. Головний бухгалтер відповідає за нагляд за 
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близько 150 головними бухгалтерами в ТУ ДСА та в усіх господарських, 
адміністративних і проміжних апеляційних судах та за забезпечення точності їх 
звітності. Попри те, що більшість працівників має диплом у галузі 
бухгалтерського обліку, низька заробітна плата на цій посаді не приваблює 
найбільш кваліфікованих та досвідчених бухгалтерів, а відтак, дуже часто в звітах 
ТУ ДСА та судів є помилки, які Управління повинно знайти і виправити. 
 
Попри те, що для зведення звітів від ТУ ДСА та судів використовуються 
автоматизовані програми, судова система все ще не має єдиної автоматизованої 
системи обліку та звітності.  Як наслідок, звіти ТУ ДСА та судів подаються або в 
роздрукованому вигляді, або в різних електронний форматах, що значно 
ускладнює та уповільнює завдання перегляду, виправлення та зведення їх у 
єдиний звіт. 
 
3. Управління аудиту 

Управління аудиту ДСА України складається з 14 працівників, включаючи 
начальника, та трьох відділів: Відділу аудиту, де працює 5 працівників; Відділу 
фінансового контролю, де також працює 5 працівників; Сектору контролю у 
сфері державних закупівель, де працює 3 працівники. Відділ аудиту відповідає за 
проведення аудиту всіх 27 ТУ ДСА та всіх судів, за винятком трьох вищих 
спеціалізованих судів та Верховного Суду, аудит яких проводиться Міністерством 
фінансів. Відділ також відповідає  за проведення аудитів п’яти державних 
підприємств ДСА України. Відділ проводить фінансові аудити та аудити 
ефективності управління відповідно до національних стандартів, які 
оприлюднюються та доступні для всіх судів та ТУ ДСА. Відповідно до положень, 
зовнішні аудити повинні проводитися в усіх ТУ ДСА та судах кожні три роки і 
повинні буди задокументовані в звітах, які містять результати і рекомендації. 
Фінансові аудити судів вимагається проводити щоразу, коли призначається новий 
голова суду. Можуть також проводитися позачергові аудити за запитом 
відповідного органу. Обов’язки відділу включають забезпечення виконання та 
впровадження рекомендацій. Сектор контролю у сфері державних закупівель 
проводить тендери для здійснення закупівель ДСА України і ТУ ДСА. 
 
4.  УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 

СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ   

Це одне з найбільших управлінь ДСА України. У ньому працює 18 працівників із 
різноманітними адміністративними функціями, які розподілені між чотирма 
відділами. 
 

 Відділ документального забезпечення та контролю відповідає за всю вхідну 
та вихідну кореспонденцію, що стосується урядових та інших організацій, з 
якими ДСА має офіційні відносини, такими як Адміністрація Президента, 
Кабінет Міністрів тощо. Він також займається всіма офіційними наказами 
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та розпорядженнями, виданими Головою ДСА. Для виконання цих 
функцій є шість посад. 

 Відділ проходження державної служби працівників державної судової 
адміністрації виконує функції управління кадрами чиновників та 
працівників ДСА, а також голів і заступників голів ТУ ДСА. Він має 
повноваження призначати та звільняти голів і заступників голів 
апеляційних судів, яких є 100. У відділі п’ять працівників. 

 Функції Відділу організаційної роботи включають планування та 
організацію всіх загальних зборів керівництва ДСА України; розробку та 
виконання організаційного планування; організацію всіх офіційних заходів 
і святкувань. Для виконання цих функцій виділено п’ять посад. 

 Сектор інформаційно-аналітичної роботи здійснює моніторинг доступу до 
публічної інформації; збирає та зводить статистичні дані щодо діяльності 
ДСА України та ТУ ДСА, готує звіти щодо цієї діяльності; працює з іншими 
підрозділами ДСА України та ТУ ДСА для розробки єдиних систем збору 
даних. Метою єдиних систем збору даних є створення більш ефективної 
моделі збору та консолідації даних, що генеруються ТУ ДСА. Як і в багатьох 
інших країнах, що входили до складу Радянського Союзу, уряд України 
загалом і судова система зокрема отримали в спадок функцію збору, 

консолідації та звітування про значні обсяги даних, що поширюються між 
численними підрозділами урядових відомств і органів законодавчої гілки 
влади. У цьому секторі є дві посади. 

5. Відділ організаційного забезпечення діяльності органів суддівського 
самоурядування  

Цей відділ має 13 посад. Усі працівники мають вищу освіту. Наразі Відділ не 
поділений на підрозділи, хоча начальник відділу зазначив, що це є в планах на 
майбутнє. Відділ забезпечує правову та інші форми допомоги для трьох органів 
суддівського самоврядування: 
 

 З’їзду суддів 
 Ради суддів України 
 Ради суддів судів загальної юрисдикції 

 
Начальник відділу сподівається, що згодом його відділ також забезпечуватиме 
діяльність Ради суддів адміністративних судів. Послуги Раді суддів господарських 
судів надаються Вищим господарським судом, хоча Закон «Про судоустрій і 
статус суддів» визначив завданням Відділу забезпечувати діяльність усіх рад. 
 
Відділ забезпечує діяльність у різних формах: 
 

 Отримання і обробка скарг громадян на органи влади. Відділ може сам 
надавати відповідь або складати проект відповіді, який надсилається 
відповідному органу на розгляд і затвердження. Або, після розгляду скарг, 
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він може передати їх до відповідного органу судової гілки влади, такого як 
Вища кваліфікаційна комісія або Вища рада юстиції. 

 Прийом громадян для обговорення скарг/питань 
 Надання адміністративної та логістичної підтримки для проведення 

засідань органів суддівського самоврядування, такої як: 
o Складання проекту порядку денного 
o Підготовка і розсилання запрошень 
o Складання проекту протоколів засідань і рішень 
o Складання проекту листів 

   
6. Управління правового забезпечення  

Управління правового забезпечення ДСА України має 17 посад, усі працівники 
мають вищу освіту в галузі права. Управління поділене на чотири відділи, які 
мають такі функції: 
 
 Отримання, огляд та обробка всіх заяв/скарг громадян, що стосуються ДСА 

України та її діяльності. Згідно з українським законодавством, відповідні 
відомства повинні надавати офіційну відповідь на всі звернення громадян. 
Характер кореспонденції різний; ті, які не входять до юрисдикції 
Управління, направляються до відповідного органу.  

 Представництво ДСА України в суді. Наприклад, судді, які звертаються до 
суду, щоб домогтися підвищення заробітної плати, подають позов проти 
ДСА України. 

 Представництво ДСА України у відносинах з органами влади в уряді та 
Верховній Раді, а також в органах місцевого самоврядування. Це подібно 
до функції головного юридичного консультанта.  

 Допомога представникам Кабінету Міністрів і Верховної Ради в розробці 
нових законопроектів або внесенні змін до існуючих законів, які 
стосуються ДСА та судової системи. 

 
7. Управління з питань організації діяльності судів  

Це Управління включає 11 посад та організаційно поділяється на два відділи: 
Відділ з питань ведення кадрової роботи та державної служби та Відділ 
аналітично-методичної роботи та професійного розвитку, в кожному з яких 
наразі працює по п’ять працівників. Відділ з питань ведення кадрової роботи та 
державної служби має широкі обов’язки виконання функцій кадрового 
управління в усіх місцевих та апеляційних судах України. Щодо судів загальної 
юрисдикції, адміністративних і господарських місцевих судів, Управлінню 
допомагають відповідні відділи кадрів ТУ ДСА. В усіх апеляційних судах 
Управління працює з призначеними судами особами, відповідальними за кадрові 
ресурси, чиї кваліфікація та досвід не завжди однакові через низьку заробітну 
плату в територіальних управліннях. Навантаження Управління визначається 
загальною цифрою працівників у судах України, яка становить, як зазначалося 
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вище, 7800 суддів і близько 34000 працівників апарату суду. До обов’язків 
Управління входять такі: 
 

 Класифікація посад апарату суду відповідно до національного положення 
про державну службу та стандартів державної служби 

 Визначення необхідної кількості суддів і працівників апарату суду для 
оптимального управління робочим навантаженням у судах 

 Розробка стандартних посадових інструкцій для загальних і 
спеціалізованих посад у судах 

 Розрахунок заробітної плати суддів та відпустки за складною формулою 
 Забезпечення ведення точних особових справ 
 Обробка і обґрунтування клопотань, підготовлених Міністром юстиції для 

збільшення кількості суддівських посад 
 Отримання, огляд, обробка, зведення звітів від ТУ ДСА та окремих 

апеляційних судів. Підготовка звітів щодо стану та використання кадрових 
ресурсів судової системи. 
 

Навантаження Управління стрімко зросте через декілька місяців у відповідь на 
виконання положень нового Кримінального процесуального кодексу, який 

вимагає створення нової категорії суддівської посади – слідчого судді. Як 
зазначалося вище, кількість нових посад у межах цієї категорії оцінюється в 1700. 
Ці нові суддівські посади також вимагатимуть створення щонайменше декількох 
тисяч нових посад працівників апарату суду. 
 
Повноваження Відділу аналітично-методичної роботи та професійного розвитку 
поширюються на всіх суддів та працівників апарату місцевих й апеляційних судів 
України. Його здатність забезпечувати ефективну та ґрунтовну навчальну 
програму суддям і працівникам апарату суду обмежується скромним бюджетним 
фінансуванням логістичної підтримки та незначною кількістю працівників у 
Відділі. Проведення Відділом навчання здійснюєтсья через програми, що 
спонсоруються та фінансуються міжнародними проектами в галузі верховенства 
права, такими як Проект USAID «Справедливе правосуддя», проекти 
Європейського Союзу та урядів країн Західної Європи. 
 
8. Управління матеріально-технічного забезпечення  

Управління матеріально-технічного забезпечення складається з семи працівників. 
Його обов’язки зосереджуються на будівництві, підтримці, ремонті та 
моніторингу приміщень суду, що використовуються по всій країні. З семи 
працівників один є архітектором, і один інженером. П’ять із семи мають досвід та 
знання у галузі будівництва; ще двоє мають досвід і знання в галузі економіки. 
Більшість роботи Управління складають складні бюрократичні завдання, такі як 
підготовка рутинних листів та іншої письмової документації до різних відомств і 
бюро на національному,  регіональному та місцевому рівнях. Працівники ведуть 
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реєстр усіх будівель. Вони також допомагають судам технічними порадами. За 
наявності фінансування Управління ініціює та здійснює моніторинг ходу 
будівництва і ремонтних робіт. Управління покладається на допомогу ТУ ДСА в 
питаннях, пов’язаних із приміщеннями на регіональному рівні, хоча з усіх 
працівників ТУ ДСА, призначених для виконання цих функції лише двоє мають 
відповідну освіту та досвід. 
 
Реєстр приміщень суду містить 764 будівлі. Більшість із них є власністю уряду. 
Деякі є власністю органів місцевого самоврядування та здаються в оренду за 
номінальну плату. Близько 10 є приватною власністю, де розміщуються 
адміністративні суди. З 764 будівель лише 154 класифікуються Управлінням як у 
відносно хорошому стані. Решта 610 потребують ремонту та оновлення різного 
роду, від незначних до серйозних. З 764 будівель лише половина більш-менш 
пристосована для відвідувачів з обмеженими можливостями. Деякі знаходяться в 
таких жахливих умовах, що є небезпечними або задовольняють мінімальні вимоги 
до експлуатації; суди, що знаходяться у таких приміщеннях, були переведені до 
орендованих приватних або інших будівель за браком коштів для ефективного 
проведення необхідного ремонту та оновлень; типовим прикладом є 
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. 

  
Працівники Управління щорічно ведуть реєстр необхідних ремонтних робіт та 
оновлення, оцінюють видатки на ремонт і передають ці дані до Управління 
планово-фінансової діяльності для включення в зведений річний бюджетний 
запит ДСА України. Річне фінансування складає в середньому 5-6% від 
запитуваного. У 2009 році Управління не отримало фінансування на приміщення 
на поточний фінансовий рік. У 2010 році, було виділено 2% від запитуваної суми. 
В 2011 році ця цифра становила 3,5%, а в 2012 – 5%. 
 
Попри те, що ДСА України підпорядковується державне підприємство «Судовий 
будівельно-експертний центр», про нього не було жодної згадки в якості 
підтримки або допомоги цьому Управлінню. У разі проведення після цього 
аналізу більш детальної та спеціалізованої оцінки, роль і функції цього 
державного підприємства слід розглянути більш детально. 
 
9. Відділ судової статистики та діловодства Управління з питань судового 
діловодства   

У Відділі судової статистики та діловодства є дев’ять посад, на нього покладено 
облік та аналіз судової статистики всіх місцевих та апеляційних судів. Він також 
відповідає за ведення судових архівів та координацію ведення судової статистики 
через автоматизовану систему документообігу, яка була розроблена, впроваджена 
та адмініструється ДП «Інформаційні судові системи» (ІСС). До обов’язків Відділу 
також входять розробка та оприлюднення всіх бланків судової системи, які 
використовуються для збору та звітування про статистичні дані. Статистичні дані, 
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що генеруються судами  та ТУ ДСА надсилаються і зводяться Відділом в 
національні звіти щороку, щопівроку або за спеціальним запитом для 
розповсюдження в межах судової системи, а також до Державного комітету 
статистики, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, Верховної Ради, Ради 
національної безпеки та оборони, омбудсмена тощо. Окрім цього, Управління 
відповідає на численні запити на отримання статистичної інформації від 
наукових співробітників університетів та інститутів. На регіональному рівні 
Відділу допомагають ТУ ДСА, чиї працівники збирають і консолідують 
статистичні дані від місцевих судів своєї юрисдикції. 
 
Функція збору та зведення судової статистики ускладнюється браком 
стандартних форм і протоколів звітності та існуванням у судах різних категорій 
різних автоматизованих систем. Автоматизована система документообігу ДП ІСС, 
яка була встановлена в усіх судах загальної юрисдикції, була створена для 
генерування електронних статистичних даних для передачі до ДСА України для 
консолідації, а потім – до Відділу для консолідації на національному рівні. На 
сьогодні, система не виконує це завдання на рівні окремого суду. Наприклад, у ТУ 
ДСА міста Києва лише один із десяти районних судів загальної юрисдикції зміг 
скористатися цією системою для генерування точного електронного звіту на 

поточний звітний період. Усі інші місцеві районні суди міста Києва й далі готують 
звіти вручну, а тоді вводять дані до електронного файлу Excel, який містить 
багато таблиць: наприклад, 20 для цивільних справ і дев’ять для кримінальних. 
Щойно ці дані внесені до таблиць Excel, вони передаються до ТУ ДСА для 
регіональної консолідації. Тоді регіональні дані у форматі Excel передаються до 
Відділу судової статистики ДСА України для національної консолідації. На 
противагу цьому, адміністративні та господарські суди використовують іншу 
розроблену ДП ІСС систему документообігу, яка несумісна з системою, що 
використовується в судах загальної юрисдикції, а відтак, генеровані ними дані 
потребують спеціальної обробки Відділом. Хоча дані генеруються електронно 
програмами документообігу адміністративних / господарських судів, працівники 
Відділу судової статистики ДСА України часто зазнають труднощів у складанні 
точних зведених звітів від цих судів та часто потребують виїзної технічної 
допомоги фахівців ДП ІСС. Цей процес ще більше ускладнюється проблемами 
обладнання та програмного забезпечення. Комп’ютери та операційні системи, які 

використовує Відділ судової статистики для генерування та обробки 
статистичних даних, є старими, повільними та застарілими. При компіляції даних 
працівники часто переходять від одного комп’ютера до іншого, щоб знайти той, 
який найкраще виконає функцію обробки. Більше того, розроблене ДП ІСС 
програмне забезпечення, що використовується Відділом для зведення 
статистичних даних, не розпізнає таблиці в форматі Excel, створені судами 
загальної юрисдикції, тож їх не можна електронно інтегрувати з даними 
адміністративних і господарських судів. Таким чином їх потрібно обробляти 
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вручну, що забирає багато часу й відволікає працівників від інших важливих 
завдань. 
 
10. Відділ з питань інформаційних технологій Управління з питань судового  
діловодства  

У Відділі з питань інформаційних технологій Управління з питань судового 
діловодства є п’ять посад. Кандидати на ці посади повинні мати вищу освіту. До 
обов’язків цього Відділу входять такі: 
 

 Контроль функціонування та адміністрування Єдиного реєстру судових 
рішень 

 Контроль розробки та адміністрування Єдиної бази даних електронних 
адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень 

 Контроль розробки та впровадження Реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців 

 Контроль функціонування, адміністрування та вдосконалення 
автоматизованих систем документообігу, що використовуються у судах 
України 

 Консультування судів щодо закупівлі та використання обладнання, 
включаючи комп’ютерні системи, систем цифрової фіксації, Інтернет 
відеоконференц-зв’язок 

 Підготовка щорічного бюджетного запиту судової системи на обладнання 
 Публікація рішень ДСА України та наказів ДСА на офіційному веб-порталі 

судової влади України 

 Забезпечення відповідності всіх баз даних судів Закону «Про захист 
персональних даних» 

 Контроль встановлення системи відеоконференц-зв’язку в приміщеннях 
судів та СІЗО для проведення відео-засідань 

 Моніторинг розробки та впровадження ІТ-проектів ДП ІСС 
 Контроль підготовки контрактів для передачі ІТ-обладнання – наприклад, з 

судової системи до СІЗО – і тендерів на закупівлю ІТ товарів і послуг 
 
З огляду на ці обов’язки, виникає два припущення. Перше: цей Відділ має 
надзвичайно важливу роль у визначенні політики, коли йдеться про стратегічну 
розробку та використання інформаційних технологій у судовій системі та системі 
місцевих й апеляційних судів України. Друге: у Відділі працюють ІТ фахівці, 
більшість з яких має диплом у галузі ІТ систем, електротехніки, системного 
аналізу абощо, завдяки чому вони достатньо кваліфіковані для здійснення 
контролю технічних аспектів та аспектів управління великим ІТ напрямом 
діяльності судової системи. Як не дивно, жодне з припущень не є вірним. Роль 
Відділу у визначенні політики щодо цього напряму діяльності досить обмежена; 
його функції носять більш адміністративний, аніж управлінський і технічний 
характер. Жодний з працівників Відділу не має освіти в галузі ІТ; начальник 
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Відділу має диплом у галузі державного адміністрування. Начальник відділу 
визнав, що фактично вся технічна діяльність та проекти потребують залучення ІТ 
працівників ДП ІСС, з якими працівники Відділу тісно співпрацюють. 
Складається враження, що в таких значних проектах, як розробка, тестування, 
впровадження автоматизованої системи документообігу та системи 
відеоконференц-зв’язку в судах і СІЗО, ДП ІСС відіграє стратегічну роль 
технічного лідера і того, хто визначає політику.  
 
11. Сектор міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової 
інформації 

Сектор міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації 
ДСА України складається з трьох (до 2012 року – з чотирьох) багатомовних 
працівників і виконує дві основні функції. Перша – він стимулює та сприяє 
міжнародному співробітництву з судовими системами та системами юстиції 
інших країн. Друга – він є каналом передачі інформації громадськості та 
підвищення розуміння та обізнаності громадськості та ЗМІ про суди та їх функції. 
Неформально, він також є представником у зв’язках із громадськістю та ЗМІ. 
Наразі він не надто активно взаємодіє зі ЗМІ, хоча впродовж останніх років він 
брав участь у декількох спільних заходах за фінансування та підтримки USAID та 
Європейського Союзу зі сприяння комунікації та розумінню громадськості та ЗМІ. 
Він також був одним зі спонсорів спільних заходів навчання суддів і працівників 
апаратів судів щодо шляхів покращення відносин зі ЗМІ. У планах є створення 
прес-центру судової влади, що потребує вирішення деяких питань фінансування. 
 

D. Роль ТУ ДСА в контролі та забезпеченні діяльності судів  
Як зазначалося вище, до організаційної структури ДСА входять 27 
територіальних управлінь, у яких наразі працює 544 працівника, які виконують 
такі завдання: (і) виконання низки функцій адміністративної та організаційної 
підтримки, (іі) контроль та управління ключовими адміністративними 
функціями, наведеними нижче. ТУ ДСА підпорядковуються ДСА України. Вони 
створені для допомоги виконання ДСА України ролі забезпечення діяльності 
судів на місцевому рівні шляхом надання послуг, консультацій та здійснення 
контролю. І хоча утримання мережі з 27 територіальних управлінь потребує 
значних коштів, наявність представників ДСА на рівні місцевих судів у кожній 
області загалом сприяє більшій ефективності, здатності реагувати та вирішувати 
питання, ніж це би було в разі надходження такої підтримки та контролю 
централізовано з Києва. Відповідь на питання щодо подальшого збереження цієї 
мережі територіальних управлінь значною мірою криється в практичних та 
прагматичних аспектів. Чи могли би окремі суди більш ефективно надавати 
послуги, які наразі надають ТУ ДСА, з вищим професіоналізмом та меншим 
бюрократизмом? Або, чи могла би ДСА України надавати ці послуги 
централізовано та більш ефективно, з вищим професіоналізмом та меншим 
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бюрократизмом? Одним із питань, що розглядаються в цьому аналізі є те, чи типи 
послуг і підтримка, яка наразі надають ТУ ДСА, мають практичний сенс. 
 
Кількість і розмір судів, діяльність яких забезпечують ТУ ДСА неоднакова. ТУ 
ДСА України в  Донецькій області, наприклад, забезпечує діяльність 55 судів, що 
розкидані по значній географічній території та відрізняються за розміром: від 
великих міських судів до дуже маленьких сільських судів у більш ізольованих 
куточках Донецької області. Для порівняння, ТУ ДСА в місті Київ забезпечує 
діяльність 10 районних судів на невеликій географічній території; однак, кількість 
суддів і працівників апарату суду в цих десяти судах перевищує 1000, що 
зумовлено розташуванням суду в великому місті. 
 
Загалом, 27 територіальних управлінь надають безпосередню підтримку і 
здійснюють контроль 665 судів загальної юрисдикції по всій країні. Окрім цього, 
вони надають непряму підтримку дещо меншій кількості (близько 100) 
адміністративних, господарських, апеляційних і вищих судів. Двома ключовими 
напрямками підтримки є фінансовий менеджмент і автоматизація. Підтримка, 
пов’язана з фінансовим менеджментом, відрізняється залежно від типу і рівня 
суду, що відображено в цій таблиці: 

  
ТИП СУДУ КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНА 

ПІДТРИМКА 
ПІДТРИМКА 

БУХ. ОБЛІКУ 
ПІДТРИМКА В 

ЗАКУПІВЛЯХ 
ПІДТРИМКА 

АВТОМАТИЗАЦІЇ 

Верховний Суд  1 Внутрішня1 Внутрішня Внутрішня Внутрішня/ДП 
ІСС 2 

Вищий суд  3 Внутрішня Внутрішня Внутрішня Внутрішня/ДП 
ІСС 

Господарський 
апеляційний суд 

7 Внутрішня Внутрішня Внутрішня Внутрішня/ДП 
ІСС 

Адміністративн
ий апеляційний 
суд 

9 Внутрішня Внутрішня Внутрішня Внутрішня/ДП 
ІСС 

Апеляційний 
суд загальної 
юрисдикції  

27 Внутрішня Внутрішня Внутрішня Внутрішня/ДП 
ІСС 

Господарський 
місцевий суд  

27 Внутрішня Внутрішня Внутрішня Внутрішня/ДП 
ІСС 

Адміністративн
ий місцевий суд 

27 Внутрішня Внутрішня Внутрішня Внутрішня/ДП 
ІСС 

Місцевий суд 
загальної 
юрисдикції 

665 ТУ ДСА ТУ ДСА ТУ ДСА ТУ ДСА/ДП 
ІСС 

 

                                                
1 У цій таблиці «внутрішня» означає, що суд самостійно виконує цю функцію без підтримки ДСА 
України або ТУ ДСА. 
2 ДП «Інформаційні судові системи», державне підприємство, створене ДСА України, що надає 
судам України підтримку з автоматизації. 
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1. Фінансовий менеджмент  

Як показано у наведеній вище таблиці, ТУ ДСА надають безпосередню підтримку 
з фінансового менеджменту всім місцевим судам загальної юрисдикції. Ця 

підтримка включає управління бюджетом, ведення бухгалтерського обліку, як-от 
сплата рахунків та контроль за видатками, дозволи на здійснення закупівель. 
Функція бухгалтерського обліку також вимагає від ТУ ДСА ведення обліку всіх 
матеріальних цінностей державної власності, таких як обладнання і меблі, та 
постійно оновлювати відомості про їх стан. Із 24 посад у ТУ ДСА в місті Київ 25% 
або 6 посад мають завдання виконувати ці функції. Під час зустрічей, проведених 
одним із авторів із головами та керівниками апаратів двох київських місцевих 
судів загальної юрисдикції у 2011 р., було виявлено незадоволення організацією 
надання підтримки з фінансового менеджменту; опитувані зазначили, що вони 
би надали перевагу можливості самостійно управляти своїм бюджетом і 
закупівлями. Покладання на ТУ ДСА в здійсненні цієї функції час від часу 
спричиняє затримки в оплаті термінових ремонтних робіт, закупівлі витратних 
матеріалів, деталей, таких як картриджі для принтерів тощо. Відтоді Головою ТУ 
ДСА в м. Київ став активний та інноваційний чиновник з досвідом як у 
державному, так і в приватному секторах. Під час нещодавньої зустрічі з головою 
найбільшого київського місцевого суду загальної юрисдикції вона зазначила, що 
вдячна за підтримку з фінансового менеджменту, оскільки це полегшило її 
адміністративні завдання. Графік зустрічей для проведення цього аналізу не 
дозволяв провести зустрічі з головами або керівниками апаратів судів загальної 
юрисдикції, що входять до компетенції інших ТУ ДСА. 
 
2. Автоматизація суду  

Автоматизація суду відіграє все більшу і більшу роль в стратегічних зусиллях 
українських судів покращити ефективність функціонування. Як і з підтримкою з 
фінансового менеджменту, ТУ ДСА надають підтримку з автоматизації суду всім 
місцевим судам загальної юрисдикції, але вони це роблять, перш за все, через ДП 
ІСС, організація, роль і функції якого описуються в окремому розділі цього 
аналізу. Виходить, що ТУ ДСА не виділяють ключові посади для виконання 
функції автоматизації судів.  
 
3. Кадрові ресурси  

ТУ ДСА також надають безпосередню підтримку з управління кадровими 
ресурсами місцевим судам загальної юрисдикції. Така підтримка включає 
адміністрування заробітної плати і премій, ведення документації, ведення обліку 
плинності кадрів, звітність, набір персоналу, проведення співбесід, застосування 
дисциплінарних санкцій та інші кадрові функції. Працівники відділів кадрів ТУ 
ДСА також розробляють і проводять навчальні програми для суддів і працівників 
апарату судів, які входять до їх компетенції. З практичної точки зору та з метою 
підвищення ефективності було би доцільно регіоналізувати адміністративну 
підтримку з питань кадрових ресурсів для середніх і невеликих судів з огляду на 
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високу плинність кадрів, що в іншому випадку потребувало би додати функції 
управління кадровими ресурсами посадам, які вже виконують багато інших 
завдань. Але те, чи можна було би досягнути подібної ефективності, застосувавши 
цю модель для великих судів у містах – під великим питанням, оскільки для 
виконання відповідної роботи з управління кадровими ресурсами на 
індивідуальному рівні достатньо одного або декількох працівників. 
 
4. Статистична звітність і аналіз  

Працівники ТУ ДСА збирають, ведуть облік та зводять судову статистичну 
інформацію різних типів від місцевих судів загальної юрисдикції. 
Використовуючи додаток Microsoft Office Excel, вони регулярно готують та 
надають ДСА України статистичні звіти. Працівники ДСА України також 
проводять аналіз цих даних і на основі нескладної формули робочого 
навантаження визначають рівні кадрового забезпечення судах, що входять до їх 
компетенції. Ці дані також аналізують для прийняття рішень щодо закупівлі 
товарів і послуг, використовуючи застарілі формули, розроблені ДСА України. 
Працівники часом відвідують суди, що входять до компетенції їх ТУ, для 
перевірки статистичних даних, відображених у звітах. 
 
Попри те, що автоматизована система документообігу, розроблена і встановлена в 
судах ДП ІСС, була створена для збору, обробки та форматування відповідної 
судової статистики для електронної передачі до ТУ ДСА, такої функціональності 
ще не було досягнуто. ТУ ДСА в місті Київ підтвердило, що на сьогодні лише 
один із його судів, пілотний суд з використання автоматизованої програми, 
електронно згенерував точні статистичні звіти з автоматизованої системи; перший 
звіт охоплює діяльність за першу половину 2012 календарного року. Решта дев’ять 
місцевих судів продовжують створювати свої звіти вручну. З огляду на обсяг 
роботи з підготовки статистичної звітності та виконання функцій аналізу, ТУ 
ДСА в місті Київ виділило трьох із 24 працівників для статистичного відділу. 
Очевидно, більшість судів, що обслуговуються ТУ ДСА продовжуватимуть 
створювати звіти вручну в найближчому майбутньому. 
 
5. Приміщення суду   

Як зазначалося вище, українські суди використовують 764 приміщення по всій 
країні для обслуговування громадськості та відправлення правосуддя. Переважна 
більшість таких приміщень використовується місцевими судами загальної 
юрисдикції, а працівники ТУ ДСА відповідають за роботу з такими судами для 
забезпечення підтримки цих будівель в належному стані, а також за контроль та 
допомогу в проектах будівництва та реконструкції. Вони також надають подібну 
підтримку адміністративним, господарським і апеляційним судам. Це ще один 
напрямок, в якому суди не можуть самостійно приймати рішення щодо найму 
технічних фахівців, таких як архітектори або інженери з технічної експлуатації, а 
відтак, вони є залежними від ТУ ДСА і ДСА України в отриманні відповідних 
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фахівців і допомоги. Попри те, що існує державне підприємство «Судовий 
будівельно-експертний центр», ніхто з працівників ДСА України не зазначив ані 
про його використання, ані про професійні відносини з цим підприємством. 
Судді, з якими зустрічався автор аналізу, також нічого не казали про це ДП. 
 
6. Правові послуги  

ТУ ДСА також надають низку правових послуг судам, які знаходяться в їх 
компетенції. З 24 працівників ТУ ДСА в м. Київ п’ять посад виділено для цієї 
функції. Ці послуги включають: 
 

 Представництво ДСА в суді, наприклад, коли суддя, проти якого велося 
дисциплінарне провадження за неналежну поведінку, оскаржує рішення; 

 Підготовка і виконання контрактів та інших правових угод, що 
укладаються ТУ ДСА на товари і послуги; 

 Відповідь на скарги, що надходять від громадськості або адвокатів на суди, 
суддів або працівників апарату суду судів, що входять до компетенції ТУ 
ДСА; 

 Співробітництво та інша робота з органами місцевої влади з питань, 
пов’язаних із приміщеннями суду, власністю та іншими адміністративними 
питаннями. 

 

E. Державні підприємства ДСА 
 

Поточна організаційна структура ДСА являє собою систему, відповідно до якої 
розподіляються статутні функції та функціонує структура звітності. Голова ДСА 
та два його заступники мають завдання виконання розрізнених груп функцій. 
Для двох заступників ці управлінські функції ускладнюються тим, що називається 
державним підприємством – організаційний пережиток моделі часів Радянського 
Союзу, відповідно до якої під контролем держави перебувають квазі-комерційні 
підприємства для сприяння надання певних категорій товарів і послуг. Такі 
«підприємства» мають обмежене право брати участь в діяльності на 
конкурентному вільному ринку, а також функціонують в системі урядових 
організацій, на які поширюються певні обмеження. 
 
Виняток із правил та положень, встановлений Кабінетом Міністрів, уповноважує 
їх функціонувати як окремі монополії, які надають товари та/або послуги 
урядовим органам, з якими вони пов’язані контрактними зобов’язаннями, 
скорочуючи або обходячи багато бюрократичних вимог, яких повинні 
дотримуватися приватні фірми. Державне підприємство «Судовий будівельно-
експертний центр» допомагає судам у плануванні, проектуванні та будівництві 
приміщень, реконструкції та ремонті, фінансування яких закладено в бюджет. 
Державне підприємство «Автопідприємство Державної судової адміністрації 
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України» забезпечує доступ судів до транспортних засобів для перевезення суддів, 
працівників апарату суду, сторін у процесі, свідків, експертів і гостей. Санаторно-
курортні лікувальні центри забезпечують суддям і працівникам апарату судів 
доступ до державних оздоровчих закладів і лікувальних центрів  відповідно до 
пункту 25 Положення № 12, який зобов’язує ДСА «забезпечувати у  межах своїх 
повноважень медичне обслуговування та  санаторно-курортне лікування суддів, у 
тому числі суддів у відставці, працівників апарату судів, уживає заходів щодо 
забезпечення їх благоустроєним житлом». Державне підприємство «Інформаційні 
судові системи» (ІСС) підтримує діяльність з автоматизації судів через низку 
ініціатив: від забезпечення обладнанням і програмним забезпеченням та 
адмініструванням до розробки та встановлення спеціалізованих автоматизованих 
систем діловодства, від забезпечення електронного запису судових засідань до 
управління та забезпечення функціонування державного реєстру судових рішень. 
Більш нещодавня ініціатива, якою займалося ДП ІСС, – це придбання та 
встановлення обладнання відеоконференц-зв’язку. Технологія, в основі якої 
лежить двостороння передача через захищені Інтернет-зв’язки, знижує витрати і 
ризики безпеки при фізичному перевезенні підсудних та ув’язнених до і з 
приміщення суду. Через зростаючу важливість інформаційних технологій і 
пов’язаних із ними послуг для підвищення ефективності функціонування суду, 

цей аналіз зосереджується на розгляді діяльності ДП ІСС. Однак, в майбутньому 
подібні детальні огляди слід провести щодо всіх державних підприємств ДСА. 
 
Ефективність використання ДСА ІТ послуг ДП ІСС є сумнівною з огляду на низку 
складних контрактних зобов’язань, яких ДП ІСС повинно дотримуватися для 
надання цих послуг. Замість того, щоб укласти єдиний рамковий контракт з ДСА 
України, ДП ІСС укладає окремі контракти кожного року з кожним із 27 ТУ ДСА 
для надання послуг місцевим судам загальної юрисдикції. Також щороку воно 
укладає окремий контракт і кожним із таких судів: 
 

 27 обласних апеляційних судів 
 27 адміністративних судів 
 27 господарських судів 
 9 апеляційних адміністративних судів 
 7 апеляційних господарських судів 

 
Окрім цих щорічних укладань контрактів зі 132 різними юридичними особами, 
ІСС також щорічно укладає контракти з центральним апаратом ДСА для ведення 
реєстру судових рішень, підтримки роботи статистичної програми та надання 
інших ІТ послуг. ДП ІСС спростило процес укладання контрактів з 
територіальними управліннями ДСА та окремими судами, встановивши 
стандарти виставлення рахунків, використовуючи формулу на основі кількості 
заповнених посад суддів у суді та прогнозованого середнього значення 
навантаження на суддів та працівників апарату суду. Не дивлячись на накладні 
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витрати, відображені в такому процесі укладання контрактів, які включаються до 
загальної вартості послуг, нинішній директор ДП ІСС стверджує, що вартість 
використання судовою системою пакету контрактів на надання послуг, умови 
яких визначаються в ході переговорів, є значно нижчою, ніж якби окремі суди 
самостійно шукали постачальника таких послуг на відкритому ринку. На 
підтвердження цього твердження ні ДСА України, ні жодна інша урядова 
контрольно-ревізійна установа не проводили жодних досліджень. У зв’язку з цим, 
незрозуміло, чому працівники правового відділу центрального апарату ДСА не 
розробили більш раціональну процедуру, за якої послуги, що надаються ІСС 
включалися б до значно меншої кількості щорічних контрактів, таким чином 
зменшуючи неймовірну паперову роботу обох організацій.  
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Розділ ІІ 

Аналіз і рекомендації для розгляду керівництвом ДСА України 
 
У цьому розділі аналізу центральний апарат ДСА та ТУ ДСА аналізуються з 
різних аспектів та пропонуються рекомендації для розгляду керівництвом ДСА та 
інших органів судової системи. Ці рекомендації були викликані здебільшого 
двома взаємопов’язаними міркуваннями. Перше орієнтоване на покращення 
адміністративної ефективності ДСА для більш ефективного забезпечення 
діяльності суддів та працівників апаратів судів, відтак, у свою чергу, забезпечуючи 
їх більш професійне відправлення правосуддя громадянам України. Друге 
спрямоване на покращення професіоналізму ДСА як ключової організації, 
завданням якої є підвищення якості функціонування судової системи України; 
підвищення професіоналізму ДСА, що у свою чергу, підвищить професіоналізм 
суддів і працівників апаратів судів, внаслідок чого підвищиться стандарт 
відправлення правосуддя для громадян України. 
 

Перебудова структурної організації ДСА України 
Автор аналізував організацію ДСА України з багатьох аспектів, включаючи 
структуру звітності та те, чи існуючий розподіл функцій відображає максимальну 
організаційну ефективність. Відповідно до результатів цього аналізу, зроблених 
на основі зустрічей з начальниками основних управлінь ДСА України, незначні 
зміни та доповнення до існуючої структури можуть покращити її ефективність та 
збільшити продуктивність. Беручи до уваги обмеженість ресурсів, якими володіє 
ДСА, автор не очікує, що всі чи навіть більшість його рекомендацій буде 
виконано негайно. Зміцнення та підвищення професіоналізму структурної 

організації ДСА потребує часу і повинно ґрунтуватися на ретельних 
обговореннях між вищим керівництвом ДСА з представниками судів та вищим 
керівництвом судової системи. Виконання цих завдань повинно також 
підтримуватися стабільним поступовим збільшенням ресурсів. Пропоновані 
зміни та рекомендації наведено нижче. 
 
Фінансування, бюджетування та бухгалтерський облік  

Усі ці функції стосуються загальної діяльності організації з управління фінансами 
та бюджетного планування і повинні бути зосереджені в окремих управліннях під 
керівництвом і наглядом одного керівника ДСА вищого рівня,  а не двох, як це є 
зараз. Функція фінансового аудиту також підпадає під управління фінансами, але 
відповідно до кращого досвіду інших організацій, звітність відбувається 
безпосередньо та особисто керівнику організації. Для довідки, в Додатку ІІ цього 
аналізу наведено організаційну структуру Адміністративного офісу судів 
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Сполучених Штатів, який був створений у 1939 році та за функціями подібний до 
ДСА. Зауважте, що всі функції фінансування та бюджетування зосереджуються в 
більшому відділі бюджетування та фінансування на чолі з директором. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  керівництву ДСА слід розглянути можливість зміни поточного 
розподілу функцій управління фінансами (фінансування, бюджетування та 
бухгалтерського обліку) перемістивши їх або в підпорядкування Голови ДСА, або його 
Заступника. Об’єднання цих функцій в підпорядкуванні одному, радше ніж двом окремим 
керівникам сприятиме більшій єдності та ефективності в питаннях загального 
функціонування, прийняття рішень, структури забезпечення діяльності та командної 
структури. Функція аудиту повинна залишатися в безпосередньому підпорядкуванні 
Голови ДСА з метою збереження її цілісності, конфіденційності та незалежності. 
 
Правова допомога та підтримка  

Відповідно до поточної організаційної структури, два окремих підрозділи 
займаються правовими питаннями та наданням правової допомоги ДСА: 
Управління правового забезпечення та Відділ організаційного забезпечення 
діяльності органів суддівського самоурядування. Обидва підрозділи розглядають 
скарги з різних джерел, що направляються до різних організацій, як зазначалося в 
Розділі І. Управління правового забезпечення, окрім цього, слугує штатним 
юридичним консультантом ДСА України з правових питань. Воно також є 
посередником у відносинах із законодавчими органами при розробці 
законопроектів і їх просуванні, з представниками інших гілок влади. Воно також є 
представником ДСА України в суді. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  Керівництву ДСА України слід розглянути можливість 
реструктурування цих різних функцій правової підтримки відповідно до таких 
пропозицій: 

 Консолідувати обробку всіх скарг, отриманих або переданих до ДСА в єдиному 
Відділі розгляду скарг громадян у межах Управління правового забезпечення, 
включаючи ті, що наразі обробляються Відділом організаційного забезпечення 
діяльності органів суддівського самоврядування. 

 Призначити Відділу розгляду скарг громадян такі основні завдання: 
o Робота з правовими відділами ТУ ДСА для розробки плану поступової 

децентралізації обробки скарг з ДСА України до ТУ ДСА. Це може 
потребувати внесення змін до існуючих законів, що регулюють обробку 
скарг громадян на судову систему для забезпечення їх розгляду на 
територіальному рівні комітетами суддів при територіальних 
апеляційних судах. Відповідно до цієї моделі, скарги на суддів в окремих 
областях будуть оброблятися ТУ ДСА та вирішуватимуться або в цих 
правових відділах, або в нових комітетах суддів. Вирішення більшості цих 
скарг громадян на регіональному рівні забезпечить розширення 
можливостей регіонів та зміцнення суддівської незалежності на 
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регіональному рівні. Це також полегшить завдання ДСА України 
відповідати та обробляти скарги. 

o Робота або з ІСС та ІТ відділом ДСА України, або з зовнішнім ІТ 
підрядником над розробкою плану та створенням засад для розробки 
програмного забезпечення з автоматизованого прийому і перегляду скарг. 
Це програмне забезпечення перетворило би поточну паперову, 
трудозатратну ручну роботу з перегляду скарг у більш ефективну 
електронну систему, яка би дозволила скаржнику заповнити стандартну 
форму онлайн, засвідчити її та електронно передати Відділу або, в 
майбутньому, відповідному ТУ ДСА. Після впровадження програма повинна 
бути доступною на офіційному веб-порталі судової влади України. 
Супровідні докази, за потреби, можна буде надіслати поштою або принести 
особисто. 

o Розпочати процес написання проекту посібника для суддів з питань 
неналежної поведінки суддів на основі обґрунтованих скарг, що надійшли до 
ДСА. Метою цього посібника буде попередити суддів про категорії 
неналежної поведінки, що спонукають громадян подавати скарги на них, та 
порадити їм, як уникати такої неналежної поведінки. Посібник носитиме 
інформаційно-освітній характер та ґрунтуватиметься на існуючих 
стандартах поведінки суддів. 

 Створення нового Відділу головного юридичного консультанта абощо, чиї функції 
включатимуть:  

o Виконання завдань постійного консультанта з юридичних питань, 
відповідального за консультування вищого керівництва щодо юридичних 
питань 

o Представлення ДСА України в судах у будь-яких процесах, де вона є 
стороною 

o Виконання завдань експертного радника суддів та керівників судової 
системи з усіх питань, що стосуються етики суддів і працівників апарату 
суду, кодексів поведінки, конфліктів інтересів. 

 Передача усієї роботи з правового посередництва, що наразі виконується 
Управлінням правового забезпечення, новому Відділу з правових питань, як описано 
нижче. 

 
Підрозділ стратегічного і довгострокового планування та оцінки  

Як зазначалося у цьому звіті, Україна зробила неймовірні інвестиції в людський та 
інший капітал у системі для відправлення правосуддя. Відповідно до зустрічей, 
проведених автором, судова система є величезною державною структурою, що 
складається з понад 40000 суддів та працівників апарату суду і займається 
виконанням повсякденних обов’язків та здійсненням правосуддя в умовах 
обмежених ресурсів, надмірної бюрократії, обмежених можливостей для 
навчання, мінімально функціональних автоматизованих інформаційних програм 
та зростаючого навантаження. З огляду на ці обмеження, первинним завданням 
ДСА України та ТУ ДСА є дотримання вимог із надання допомоги, що 
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зумовлюється виконанням повсякденних обов’язків та інфраструктурою, в якій 
вони виконуються. Важливим організаційним компонентом, якого бракує в 
організаційній структурі ДСА України, є підрозділ, що займається скеруванням 
руху цієї масивної системи вперед та забезпеченням і моніторингом її прогресу у 
досягненні стратегічних і довгострокових цілей та завдань, які узгоджуються з її 
загальною місією та баченням. Існує чимало переваг створення такого підрозділу. 
Першою з них є наявність професійних фахівців та механізмів для роботи з 
лідерами ДСА та судової системи для створення планів і вимірювання прогресу в 
досягненні стратегічних і довгострокових завдань цих планів. Створення такого 
підрозділу допоможе перетворити ДСА України з установи, яка наразі 
дотримується підходів реагування на проблеми, на установу, що дотримується 
підходів з попередження проблем.  
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Вищому керівництву ДСА України слід розглянути можливість 
створення невеликого постійного підрозділу стратегічного і довгострокового планування 
та оцінки, де працюватиме два фахівці зі знаннями в галузі стратегічного планування 
та оцінки. Цей новий підрозділ буде відповідати за роботу з вищим керівництвом ДСА 
та лідерами судової системи для розробки та оцінювання впровадження стратегічних і 
довгострокових планів для судової системи із цілями та завданнями, які можна 
виміряти. 
 
Підрозділ з питань взаємодії/посередництва з Верховною Радою 

Перехід ДСА з виконавчої до судової гілки влади не відрізав усіх організаційних 
зв’язків із урядом. ДСА України й далі залишається підпорядкованим Міністру 

фінансів та Кабінету Міністрів у розпорядженні капітальним і поточним 
бюджетом, незалежно він її статусу органу судової гілки влади. Оскільки ДСА 
прагне знизити цей міністерський контроль, передавши контроль над бюджетом 
безпосередньо Верховній Раді, їй необхідно буде побудувати та підтримувати 
міцніші та тісніші відносини з членами і працівниками комітетів ВРУ, 
компетенція яких поширюється на судову систему та контроль процесу розподілу 
бюджету. Виходячи з досвіду, раціональним підходом до побудови таких відносин 
є створення спеціального підрозділу зі взаємодії з законодавчим органом, до якого 
входитимуть досвідчені фахівці вищого рівня з досвідом і знаннями у галузі 
відносин із законодавчими органами, розробки законопроектів, просування 
інтересів державного сектору тощо. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість створення 
нового підрозділу з питань взаємодії/посередництва з Верховною Радою та призначити 
йому функції, пов’язані з активною і позитивною взаємодією з ключовими членами та 
працівниками Верховної Ради. До обов’язків цього підрозділу входитимуть такі: 
 

 Просування інтересів і потреб судової системи з точки зору вимог 
фінансування і забезпечення ефективного здійснення правосуддя. Це неодмінно 
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передбачає постійну програму інформування працівників і членів про фінансові 
пріоритети судової системи 

 Удосконалення законодавства для забезпечення інституційної незалежності 
судової системи та ДСА, включаючи усунення ролі Міністерства фінансів і 
Кабінету міністрів у прийнятті рішень, що впливають на бюджет судової 
системи 

 Неформальна допомога в розробці, перегляді та вивченні законопроектів, які 
матимуть вплив на судову систему 

 Щоденне ознайомлення з новими та поточними законодавчими ініціативами, 
що стосуються судової системи, та інформування керівництва ДСА про 
важливі події, особливо ті, що можуть потребувати втручання лідерів судової 
системи. Керівництво ДСА, в свою чергу, зможе інформувати лідерів З’їзду 
суддів та різних рад суддів. 

 
Управління взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю  

Управління міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової 
інформації, окрім виконання функцій міжнародного представника ДСА та 
місцевих і апеляційних судів України, також має завдання виконувати ключові 
внутрішні функції. Сюди входить функція представника зі зв’язків зі ЗМІ та 

громадськістю. Ці внутрішні функції дуже важливі. Судова система України, як і її 
східноєвропейські та центрально-азійські сусіди, отримала в спадок громадську 
недовіру та відсутність упевненості в чесності її судів та суддів і якості правосуддя. 
Таке негативне сприйняття часто розпалюється жовтою пресою з довгою 
традицією неправильного тлумачення, цензури та маніпуляції попередніми 
режимами. Подолання цього передбачає проведення активної кампанії з 
висвітлення судів, суддів та інституційної юстиції у більш позитивному світлі. 
Такі кампанії були успішними в країнах, де судові системи ініціювали діяльність з 
покращення прозорості, сприяння інтерактивному діалогу між судовими 
чиновниками та представниками преси, розробки ініціатив громадянської освіти 
для сприяння розумінню діяльності судів. Управління міжнародного 
співробітництва, зі штатом із трьох працівників, має недостатньо ресурсів і 
професійного досвіду для ефективного виконання цієї ролі. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  Керівництву ДСА України слід розглянути можливість створення 
нового постійного Управління взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю. 
Це буде невелике управління зі штатом із двох або трьох фахівців, чиї знання і 
професійний досвід включатимуть проведення успішних програм інформування 
громадськості, кампаній покращення взаємодії зі ЗМІ, стратегічне використання 
інструментів опитування та соціальних мереж. Після ретельного стратегічного 
планування та консультацій з різноманітними зацікавленими сторонами, Управління 
може створити регулярний графік брифінгів зі ЗМІ, дієву програму стимулювання 
взаємодії з громадськістю через соціальні мережі, програми інформування громадськості. 
Йому також потрібно буде активно шукати підтримку і допомогу від надійних 
міжнародних неурядових організацій щодо розробки та проведення семінарів з підвищення 
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обізнаності ЗМІ по всій Україні, під час яких судді та керівники апарату суду пройдуть 
навчання щодо того, як активно управляти та взаємодіяти зі ЗМІ для покращення 
якості та змісту висвітлення судів. Це також структурує інтерактивний діалог між 
ключовими представниками судової системи та ЗМІ щодо того, як спільно покращити 
розуміння громадськістю судів та підвищити очікування громадськості щодо суддівської 
чесності та прозорості. 
 
Функція прикладних досліджень та аналізу  

Як зазначалося в цьому звіті, Україна зробила величезну інвестицію в людський та 
інший капітал у своїй системі відправлення правосуддя. Одним зі способів 
максимізувати прибуток країни від такої інвестиції – це виділити невелику частку 
доступних ресурсів на дослідження та аналіз практичних чинників, що впливають 
на функціонування та адміністрування системи. Таке дослідження могло би 
допомогти визначити, чи здатні конкретні пропозиції покращити систему, 
шляхом їх тестування та оцінки в досліджуваному середовищі, як найкраще 
вирішувати та реагувати на нагальні проблеми функціонування суду шляхом 
оцінки впливу експериментальних змін процесуальних правил, створюючи та 
оцінюючи пілотні програми для визначення їх потенціалу для покращення 
здійснення правосуддя тощо. У ДСА України ця функція наразі не виконується, 
на її виконання не виділено фахівців. І хоча з огляду на свої обов’язки декілька 
управлінь мають проводити аналіз, проблеми неналежного забезпечення 
кадровими ресурсами, значне робоче навантаження, відсутність кваліфікованих 
дослідників та досліджень стають на заваді належному виконанню цих обов’язків. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість створення 
невеликого підрозділу, який займатиметься проведенням прикладних досліджень питань, 
пов’язаних із суддями та судовою системою. Важливо зазначити, що в такому підрозділі 
повинні працювати особи, професійно кваліфіковані для проведення прикладного 
емпіричного та практичного дослідження в організаційному середовищі, наприклад, особи 
з докторським ступенем у галузі статистики, оцінки програм, психології та державного 
адміністрування. 

 
Управління та прийняття рішень в галузі ІТ для судової системи  

Роль і значення інформаційних технологій в управлінні та функціонуванні 
великих урядових підприємств зростають по мірі появи потужнішого обладнання 
та складнішого програмного забезпечення. Судова система України не є 
винятком. Маючи 34000 працівників апарату суду та 7800 суддів, кількість яких 
збільшиться ще на декілька тисяч додаткових посад зі вступом у силу нового 
Кримінального процесуального кодексу, стратегічною метою всього керівництва 
судової системи має бути тактичне використання інформаційних технологій 
таким чином, щоб підвищити продуктивність та ефективність кадрових ресурсів і 
прозорість системи. В сучасних організаціях стратегічні, об’ємні рішення щодо 
придбання та використання інформаційних технологій приймають внутрішньо 
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на найвищих рівнях. Ці рішення ґрунтуються на розважливості, знаннях та 
досвіді професійних ІТ менеджерів та керівників, які є частиною команди вищого 
керівництва. У ДСА України немає такого компоненту внутрішнього ІТ 
експертного менеджменту вищого рівня. Натомість, із результатів зустрічей 
випливає, що ДСА України покладається винятково на поради та рекомендації 
керівництва і технічних команд ДП ІСС у стратегічному ІТ плануванні, розробці 
підходів та прийнятті рішень. Більше того, здається, що такий стан справ 
влаштовує керівництво ДСА. Однак, з огляду на таку організацію є підстави для 
хвилювань. Як державне підприємство, ІСС має п’ятирічний контракт з ДСА 
України на надання широкого спектру ІТ товарів і послуг. Як у квазі-комерційної 
компанії, стимулом ІСС, окрім надання таких товарів і послуг, є отримання 
прибутку та, очевидно, збільшення росту та впливу підприємства. Таке прагнення 
отримати прибуток не завжди може бути сумісним з цілями та завданнями ДСА 
максимізувати вартість та прибуток зі своїх значних інвестицій в ІТ для понад 700 
судів України. 
 
Відповідно до кращого досвіду великих сучасних підприємств, придбання 
спеціалізованих контрактних послуг, таких як ІТ підтримка, має зумовлюватися 
стратегічними планами. Такі плани ретельно розробляються та вдосконалюються 

внутрішньо командою керівників, а завдання таких планів співвідносяться з 
іншими завданнями, окрім ІТ,  для досягнення загальної місії та бачення 
організації. Такі ІТ завдання формулюються за допомогою технічних експертів 
усередині організації, радше ніж працівниками компаній-підрядників. Завдання 
підрядників ніколи повністю не співпадатимуть із завданнями організації, з якою 
вони уклали контракт. Таким чином, підходи в сучасному бізнесі передбачають, 
що організація самостійно визначає бачення та завдання, потім відповідно до 
цього обирає і залучає підрядників для виконання цих завдань і надання 
технічних консультацій. Виходячи з принципів кращого досвіду, керівництво 
підприємства визначає, спрямовує, здійснює моніторинг процесів розробки та 
впровадження. 
 
Організація ДСА України  розходиться з такою моделлю на основі кращого 
досвіду. Відповідно до інформації, отриманої під час зустрічей з керівництвом та 
декількома начальниками управлінь, здається, що керівництво судової системи 

уступило контроль своєї ІТ діяльності ДП ІСС. В організаційній структурі ДСА 
України немає групи ІТ професіоналів рівня вищого керівництва, яка би керувала 
процесом стратегічного ІТ планування для судової системи, ініціативами 
розвитку, впровадження та прийняття рішень на рівні підприємства. Немає також 
і належного ІТ управління, в якому би працювали професійні та досвідчені ІТ 
фахівці, які би розробляли ІТ вимоги для всієї системи, переглядали їх спільно з 
іншими відповідними начальниками управлінь, розробляли відповідні плани та 
завдання для розгляду та затвердження вищим керівництвом ДСА України. 
Натомість здається, що ці функції передали ДП ІСС. 
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Із цих міркувань не випливає, що ДП ІСС займається будь-якою неналежною або 
невідповідною діяльністю; це мають вирішувати аудитори. Що дійсно випливає, 
так це те, що вище керівництво ДСА України передало ключовий компонент своїх 
організаційних повноважень та лідерську місію підпорядкованому зовнішньому 
партнеру, чиїми функціями та роллю надання підтримки ДСА України мала би 
активно управляти та керувати, а не просто пасивно спостерігати. Такий стан 
речей ставить під велику загрозу незалежність керівництва ДСА України, яке 
відмовляється від ролі скерування й управління ІТ напрямком діяльності на 
користь ДП ІСС. Така відмова є наслідком того, що в ДСА України немає 
внутрішньої ІТ функції з достатнім професійним і технічним досвідом і знаннями 
для того, щоб або (і) активно скеровувати та управляти ІТ напрямком діяльності, 
або (іі) критично й незалежно скеровувати, оцінювати та контролювати ДП ІСС. 
Без такої функції у формі належно структурованого та наповненого кадровими 
ресурсами ІТ управління або іншого внутрішнього підрозділу ДСА України 
передає ДП ІСС власні зобов’язання та повноваження з використання ІТ у всій 
системі. Попри те, що організаційна структура ДСА України таки включає те, що 
номінально називається Відділом з питань інформаційних технологій в 
Управлінні з питань судового діловодства, кваліфікація працівників цього Відділу 

не відповідає навіть мінімальним вимогам до професійної ІТ функції. 
  
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість створення 
окремого ІТ управління вищого рівня, яке би складалося з чотирьох або п’яти ІТ фахівців 
вищого рівня з різними спеціальностями. Існуючий ІТ відділ також може бути 
інтегрований до цього нового Управління. Функції і повноваження нового Управління 
включатимуть незалежний моніторинг, оцінку й управління всіма поточними 
проектами та іншою ІТ діяльністю ІСС для забезпечення кращої підзвітності та 
контролю якості в межах широких ІТ повноважень ДСА України. Команда керівників 
цього нового Управління також буде консультувати та інформувати керівництво ДСА 
України щодо різних питань і проблем. Вона також братиме участь в засіданнях вищого 
рівня із планування та визначення стратегії, під час яких керівництво ДСА України та 
судової системи визначають довгострокові стратегії та завдання для ІТ напрямку 
діяльності для судів України. Вона також братиме участь в засіданнях вищого 
керівництва для визначення та оновлення існуючих ІТ підходів і процедур. 
 
Безпосереднє підпорядкування  Голові ДСА України  

Кожне ТУ ДСА очолює голова територіального управління, відповідно до 
організаційної структури ДСА України, всі голови звітують безпосередньо Голові 
ДСА України в Києві. Окрім Першого заступника та Заступника Голови ДСА 
України, Голова ДСА України має 29 начальників, які звітують безпосередньо 

йому. Ця кількість значно перевищує рекомендовану в моделях кращого досвіду, 
де кількість безпосередніх підлеглих керівника обмежена. На початку цього року 
в «Гарвардському бізнес-огляді» (Harvard Business Review) зазначалося, що 
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впродовж останніх 20 років середній діапазон контролю керівника, що 
визначається кількістю осіб, які безпосередньо йому/їй звітують, збільшилася 
вдвічі і на сьогодні становить десять. 3  Зменшення кількості безпосередніх 
підлеглих Голови ДСА України до більш контрольованої кількості відповідно до 
кращого досвіду організаційного управління вищого рівня допоможе покращити 
його ефективність як головної посадової особи організації. Було би доцільніше, 
якби 27 голів ТУ ДСА замість того, щоб безпосередньо звітувати Голові ДСА 
України, були розподілені між членами нового другого рівня керівництва. 
Зменшення кількості безпосередніх підлеглих допоможе Голові ДСА краще 
зосередитися та приділити більше часу своїм ключовим стратегічним обов’язкам 
керувати організацією, визначати і дотримуватися її курсу, здійснювати 
моніторинг досягнення коротко- і довгострокових планів і завдань. На 
координуванні управління начальників ТУ ДСА ніяк не позначиться, якщо вони 
звітуватимуть вищому керівництву регіональних адміністраторів, а не ДСА. Така 
концепція роками злагоджено працювала в федеральній судовій системі США. 
Передумовою для успіху є бездоганне обслуговування клієнтів, рівномірний 
розподіл ресурсів та повноваження за нагальної потреби приймати рішення на 
власний професійний розсуд.  
 
Перший заступник Голови ДСА України  

Попри те, що ця посада є наче другим «я» Голови ДСА України або його правою 
рукою, нинішній перший заступник не був присутній на жодній із зустрічей 
вищого керівництва з авторами аналізу. Він також не брав участі в жодній із 
зустрічей з начальниками управлінь, що йому підзвітні. В разі, якщо ця посада 
була створена з інших причин, ніж покращення структури вищого керівництва, 
при виході у відставку або переведенні теперішнього першого заступника 
керівництву ДСА України слід розглянути можливість у майбутньому об’єднати 
посади Першого заступника і Заступника Голови ДСА України та переглянути 
структуру підзвітних їм управлінь. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  Керівництву ДСА України слід розглянути можливість у разі виходу 
нинішнього Першого заступника Голови ДСА України у відставку або іншій появі вакансії 
на його посаду об’єднати його посаду з посадою Заступника Голови ДСА України, таким 
чином звівши дві посади вищого керівництва в одну. 
 

Встановлення стратегічного контролю над наслідками законодавчих 
ініціатив  
Верховна Рада України нещодавно прийняла новий Кримінальний 
процесуальний кодекс, який вступить у силу 19 листопада 2012 року. Його 

                                                
3 «Скільки осіб безпосередньо вам звітують?» Гері Л. Нейлон і Джулі М. Вулф, Гарвардський 
бізнес-огляд, квітень 2012 (“How Many Direct Reports?” by Gary L. Neilson and Julie M. Wulf, Harvard 
Business Review, April 2012)  

http://hbr.org/search/Gary+L.+Neilson
http://hbr.org/search/Julie+M.+Wulf
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положення передбачають створення нового рівня суддівської посади, до якого 
входитиме близько 1700 слідчих суддів у місцевих судах загальної юрисдикції. 
Створення цих нових суддівських посад неодмінно супроводжуватиметься 
створенням додаткових посад працівників апарату суду, і ТУ ДСА необхідно буде 
допомагати судам, що входять до їх компетенції, виділенням приміщень та 
закупівлею обладнання й меблів для їх розміщення. У законодавстві не 
передбачено жодного фінансування таких закупівель. 
 
Це вже третій випадок, коли Верховна Рада прийняла закон, що суттєво впливає 
на судову систему, не передбачивши фінансування його наслідків.  Першим було 
створення системи адміністративних судів, що стала новим рівнем 
спеціалізованих адміністративних місцевих та апеляційних судів у всій країні. 
Другим було створення нової системи з трьох вищих судів, що на рівень вище 
апеляційних судів. У всіх трьох випадках законодавство не містило положень 
щодо додаткового фінансування (і) пошуку, організації та оплати оренди або 
придбання приміщень, (іі) придбання відповідних меблів та устаткування, 
закупівлі ІТ та офісного обладнання; натомість ДСА України та ТУ ДСА мали самі 
шукати ці ресурси. Навіть попри те, що Верховна Рада може зазначити в законі 
часові рамки для підготовчого періоду судової системи, такий період зазвичай 

надто короткий для здійснення такої діяльності, як (і) придбання приміщень та 
меблів; (іі) закупівля обладнання; (ііі) навчання суддів і працівників апарата суду; 
(iv) навчання і тренінги для правників; (v) просвітницька діяльність серед 
громадськості. Не передбачення належних часових рамок неминуче призводить 
до розчарування та розгубленості у відчайдушних намаганнях лідерів судової 
системи впровадити законодавство. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  Керівництву З’їзду суддів, Ради суддів України та ДСА України слід 
спільно та офіційно звернутися до керівництва Верховної Ради, до компетенції якого 
входять питання, пов’язані з судовою системою та її фінансуванням, із проханням, щоб 
щоразу, коли розробляється та приймається закон, що має наслідки для судової системи: 
 

1. Керівництву судової системи повідомляли про такі закони 
2. Їм надавалося мінімум три тижні для аналізу документу та впливу такого закону 

з огляду на (і) додаткові витрати та інші ресурси, необхідні для впровадження 
його положень, (іі) кількість часу, необхідного для успішної підготовки судової 
системи, адвокатури та громадськості до пропонованих змін. Це повинно бути в 
формі офіційного звіту про наслідки для подання голові та членам бюджетного 
комітету Верховної Ради перед прийняттям такого закону 

3. Верховна Рада в разі прийняття закону брала до уваги витрати на впровадження, 
зазначені в звіті про наслідки, та включала їх до загального фінансування, 
передбаченого в законодавстві. 
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Федеральна судова система Сполучених Штатів ініціювала такий підхід десятки років 
назад, і це було затверджено Конгресом, законодавчим органом США. Конгрес і досі 
дотримується цього підходу, внаслідок чого важливі нові ініціативи для федеральної 
судової системи завжди повністю фінансуються і завжди виділяється достатньо часу 
для того, щоб судова система, правники та громадськість могли повністю 
підготуватися до впровадження. 
 

Збір, зведення даних і звітність 
У спадок від Радянського Союзу Україні дісталося надмірне генерування, збір, 
зведення даних і звітність. З цим спадком мають справу ДСА України та ТУ ДСА; 
працівники витрачають значну кількість обмежених ресурсів на виробництво 
різних статистичних та інших видів звітів, як для внутрішнього, так і для 
зовнішнього розповсюдження серед різних відомств і установ. Для організацій, що 

мають справу з такою спадщиною збору даних і звітування, типовим є 
продовження цієї практики, іноді роками, без проведення оцінки корисності чи 
значення. Під час зустрічей працівники повідомили, що різні управління повинні 
витрачати значну частину часу на підготовку кореспонденції та письмових 
відповідей на тривіальні та несуттєві адміністративні питання і бюрократичні 
вимоги. Вони також висловили побажання усунення багатьох із цих вимог, відтак, 
звільняючи час для вирішення більш важливих і необхідних питань. Перетнувши 
десятирічну межу свого існування, ДСА України є першим кандидатом для 
проведення такої оцінки, пов’язаної зі значним обсягом функцій збору, зведення 
даних і звітування та іншої бюрократичної і паперової тяганини. Ці вимоги мало 
сприяють досягненню місії ДСА України, є непотрібними та неефективними. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість створення 
невеликої робочої групи ДСА для створення переліку всіх звітів, що готують різні 
підрозділи ДСА України для внутрішнього і зовнішнього користування. Для кожного 
звіту в переліку необхідно зазначати середній обсяг, одержувачів; форма надання – 
паперова чи електронна. По закінченню цього переліку робочу групу слід збільшити, 
залучивши до неї представників із Кабінету Міністрів, Верховної Ради та інших 
організацій, які часто отримують звіти ДСА України. Робоча група тоді повинна 
переглянути перелік і одержувачів, можливо, також приклади звітів, для визначення 
того, які варті витраченого часу та зусиль, а які – ні. Ті, які за рішенням робочої групи 
виявляться більше непотрібними, слід припинити готувати. Робоча група також могла 
би переглянути існуючі звіти для визначення того, що можна скоротити і спростити. 
Робоча група могла би також переглянути інші паперові документи, бланки та відповідні 
вимоги, визначені начальниками управлінь як такі, що забирають багато часу, але мають 
невелике значення, з тим, щоб також припинити їх підготовку. 
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Кадрові ресурси ДСА України 
Структурна організація ДСА України є відносно простою, як видно з 
організаційної схеми. Функції розподіляються між системою окремих управлінь. 

Загалом, начальники управлінь мають відповідний досвід для виконання своїх 
функцій. Вони також мають вищу освіту. Загалом, українці усвідомлюють, що 
наявність вищої освіти є мінімальною вимогою для отримання роботи. Однак, 
відповідно до національних статистичних даних, все більший і більший відсоток 
українців із вищою освітою не може знайти роботу в своїй галузі через надлишок 
кандидатів із дипломами про вищу освіту. Це працює на користь державі, 
оскільки незважаючи на низьку заробітну плату державних службовців, державні 
установи та відомства можуть найняти кандидатів із вищою освітою. Дуже часто 
вони занадто кваліфіковані для посад, які вони обіймають. Завданням для ДСА 
України на цій кон’юнктурі ринку є визначити потенційних кандидатів, чия 
освітня кваліфікація відповідала би вимогам до посади. Але, як зазначили 
начальники управлінь під час зустрічей, у багатьох випадках це не спрацьовує. У 
різних управліннях ДСА України працюють переважно або лише юристи, 
більшість із яких має обов’язки, з якими би краще впоралися особи з відповідною 
освітою. Слід ретельно переглянути підстави, на яких приймаються рішення про 
працевлаштування. 
 
Іншою великою проблемою є недостатнє забезпечення кадровими ресурсами. Під 
час зустрічей з начальниками управлінь ДСА України та керівництвом ТУ ДСА 
неодноразово згадувалася потреба збільшення кадрів. Переважно завжди 
поточний рівень кадрового забезпечення недостатній для виконання обсягу 
роботи, покладеного на управління ДСА України та ТУ ДСА відповідно до 
Положень № 12 і 82. Брак працівників ускладнюється такими факторами: 
 

 ВАКАНСІЇ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВІДКРИТИМИ ТРИВАЛИЙ ЧАС: Через те, що заробітна 
плата нижча за ринкову, плинність кадрів є дуже високою; щойно особи, 
що обіймають певні посади, отримують мінімальний досвід роботи, вони 
починають шукати нове місце роботи з вищою заробітною платою. Такий 
феномен «дверей, що обертаються»/«прохідного двору» має негативні 
наслідки для продуктивності роботи, оскільки вище керівництво повинно 
відкладати свої справи та виділяти час на те, щоб ознайомлювати, навчати 
та наставляти нових співробітників. Окрім цього, відповідно до нових 
національних правил, кандидати на державні посади підлягають ретельній 
спеціальній перевірці. Через це вакансії дуже часто залишаються 
відкритими від шести до дев’яти місяців. 

 ПОЛІТИКА ДЕКРЕТНИХ ВІДПУСТОК: Щедра державна політика дозволяє жінкам, 
у яких є діти, іти в тривалу декретну відпустку від шести місяців до року 

або довше, під час якої знайти заміну на їх посади дуже складно. 
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Як наслідок, управлінню вже бракує робочих рук, оскільки проблема недостатньої 
кількості існуючих посад ще більше ускладнюється тим, що одна або більше з них 
вакантні. Коли будь-яке з управлінь або ТУ ДСА має недостатньо кадрових 
ресурсів, наслідки для ДСА України як організації, що надає підтримку, можуть 
означати, що важливі, нагальні потреби судів не задовольняються і що ефективне 
відправлення правосуддя перебуває під загрозою. Приклади управлінь з 
недостатніми кадровими ресурсами включають такі: 
 
Управління аудиту   

З огляду на вимогу кожні три роки проводити аудит, моніторинг і звітувати щодо 
кожного суду, і ТУ ДСА, начальнику управління було би легше належно 
дотримуватися цієї вимоги, якби було створено чотири регіональні підрозділи 
аудиту в чотирьох регіонах країни – півночі, півдні, заході, сході. Наприклад, 
підрозділ у ТУ ДСА в Донецькій області міг би допомагати з аудитами 50 з гаком 
судів у Донецькій області та сусідніх областях. Це би дозволило центральному 
Управлінню аудиту більш суворо та ретельно вирішувати питання 
неправильного управління фінансами та інші проблеми; розробляти і проводити 
тренінги для голів судів, керівників апаратів судів, технічного персоналу; готувати 
і вести детальний облік внутрішнього фінансового контролю для електронного 
розповсюдження всім ТУ ДСА і судам, готувати суди загальної юрисдикції до 
можливої децентралізації функцій фінансування, бюджетування, бухгалтерського 
обліку від ТУ ДСА до рівня окремих судів. Це також дозволить Сектору контролю 
у сфері державних закупівель Управління розробляти і проводити тренінги для 
(і) працівників із питань фінансів і закупівель у господарських, адміністративних і 
апеляційних судах щодо того, як проводити тендери і готувати контракти на 
закупівлю товарів і послуг, (іі) працівників місцевих судів загальної юрисдикції 
щодо принципів здійснення закупівель для можливої децентралізації функцій 
закупівель до рівня окремого суду. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість збільшення 
працівників Управління аудиту за рахунок достатньої кількості кваліфікованих 
аудиторів у чотирьох регіональних підрозділах у стратегічно розміщених існуючих ТУ 
ДСА для більш ефективного досягнення її місії. 
 
Управління з питань організації діяльності судів  

Як зазначалося в Розділі І, це Управління надає адміністративну підтримку з 
кадрових питань для 7800 суддів, кількість яких незабаром збільшиться на 1700 
нових посад, і близько 34000 працівників апарату суду, кількість яких також скоро 
збільшиться на декілька тисяч, у понад 700 судах. Ці цифри відображають 
неймовірні інвестиції уряду України та її громадян в людський капітал, виділений 
для відправлення правосуддя. Кращий досвід сучасного управління в державному 
секторі передбачає, що лідери держави усвідомлюють обсяги таких інвестицій і 
що вони структурують свої організації, створюють можливості навчання, будують 



40 СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ДСА  2012 

 

ініціативне робоче середовище для забезпечення того, що вони отримують 
максимум прибутку від цих інвестицій. Успішне отримання прибутку з 
інвестицій в людський капітал можна виміряти, ключові виміри включають 
збільшення продуктивності, послуг і якості функціонування. Для отримання 
такого прибутку, організації державного сектору покладаються на системи 
компетентного і професійного управління кадровими ресурсами, в яких 
працюють досвідчені і знаючі керівники, і діяльність яких ґрунтується на 
регулярному проведенні емпіричних досліджень, визначенні робочого 
навантаження, аналізі продуктивності, моніторингу робочого середовища, що 
здійснюються висококваліфікованими фахівцями. Вони також забезпечують 
існування безпосереднього взаємозв’язку між професійними компетенціями – як 
знань, так і досвіду – необхідних для досягнення стратегічних і довгострокових 
завдань організації та компетенціями знань і досвіду осіб, яких наймає 

організація. Коли такі взаємозв’язки непрямі і невизначені, спроможність 
організації досягати своїх цілей послаблюється та її ефективність ставиться під 
сумнів. 
 
У молодій демократичній державі Україні такі поняття досконалості державного 
сектору повільно зароджуються. Брак фінансування та інших ресурсів разом зі 

спадком від попередніх режимів, де роками здійснювалося неналежне управління 
кадровими ресурсами судової системи, перешкоджають ДСА України в її 
намаганнях досягнути і зберегти кращі сучасні стандарти. У Відділі з питань 
ведення кадрової роботи та державної служби працює лише п’ять працівників, ще 
п’ятеро працює у Відділі аналітично-методичної роботи та професійного 
розвитку. Попри те, що Управлінню допомагають працівники відділів кадрів 27 
ТУ ДСА, цього рівня забезпечення кадрами центрального підрозділу для такої 
кількості людського капіталу ледве вистачає для забезпечення виконання 
більшості основних функцій управління кадрами. Обмежуючи Відділ з питань 
ведення кадрової роботи та державної служби лише п’ятьма працівниками, ДСА 
України перешкоджає йому, наприклад, проводити ґрунтовне дослідження та 
аналіз робочого навантаження і розподілу робочої сили, результати яких могли 
би покращити набір, навчання, мотивування та заохочення кадрів. Через те, що 
використання людських ресурсів судової системи не ґрунтується на таких 
сучасних принципах, як управління якістю функціонування та максимізація 

продуктивності через дослідження та експерименти, прибутки судової системи з її 
неймовірних інвестицій в людський капітал є обмеженими, як для суддівського 
компоненту, так і для компоненту апарату суду. Поточна система заохочує підхід, 
який зосереджується більше на реагуванні, ніж на передбаченні, розвитку та 
ініціюванні. Окрім цього, скромна заробітна плата державних службовців також 
заважає ДСА України залучати та призначати високо компетентних кадровиків із 
досвідом роботи в організаціях та вмінням формувати команду високо 
компетентних кадровиків і спеціалістів, які можуть стратегічно 
використовуватися для максимізації інвестицій судової системи в кадрову 
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спроможність здійснювати правосуддя та керувати широкою мережею судів 
України.  
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість проведення 
ґрунтовного аналізу кадрового наповнення судової системи суддями та працівниками 
апарату суду для визначення, наскільки ефективно вони використовуються і яких заходів 
можна вжити для максимізації їх компетентності, діяльності та продуктивності. Цей 
аналіз повинен вивчати і надавати детальні рекомендації того, як можна розширити 
Відділ з питань ведення кадрової роботи та державної служби та Відділ аналітично-
методичної роботи та професійного розвитку за рахунок професійних фахівців для 
відображення сучасного кращого досвіду ефективного адміністрування та використання 
людського капіталу. Такий аналіз слід проводити в контексті обмежених ресурсів, з 
якими має справу керівництво ДСА України. Однак, він також має відображати в усіх 
деталях, як неспроможність більш конструктивно та ініціативно використовувати ці 
значні інвестиції в людський капітал і далі зумовлюватимуть високу плинність кадрів, 
пригнічуватимуть креативність та інноваційність, продукуватимуть марні 
результати. 
 
Управління матеріально-технічного забезпечення  

Як було описано в Розділі І, це Управління наразі нараховує в своєму складі сім 
посад і відповідає за 764 приміщення, в яких 34000 працівників апарату суду й 
7800 суддів здійснюють правосуддя для населення України. В перерахунку на 
одного працівника, це понад сто приміщень, практично неможливе завдання з 
огляду на поточний аварійний стан більшості приміщень та попри допомогу, що 

надається працівниками ТУ ДСА, більшість із яких не має ані відповідного 
досвіду, ні відповідної освіти. Кількість працівників Управління слід збільшити 
щонайменше вдвоє, а то й вп’ятеро для здійснення, поміж інших обов’язків, 
аналізу того, як використовуються приміщення суду в таких несприятливих 
умовах та консультування і навчання працівників ТУ ДСА і судів щодо питань, 
пов’язаних із приміщеннями, включаючи підготовку посібника з питань 
управління приміщеннями суду для розповсюдження серед усіх ТУ ДСА і судів. З 
огляду на проблеми, пов’язані зі зростанням переліку приміщень, що 
занепадають, та зростаючі витрати на їх ремонт і утримання, ДСА України слід 
створити в Управлінні посаду вищого рівня, до первинних функцій якої 
входитиме посередництво з питань приміщень з членами і працівниками 
відповідного комітету Верховної Ради. Функціями цієї нової посади будуть не 
лише консультування та регулярне інформування працівників комітету щодо 
жалюгідних умов у численних приміщеннях судів по всій країні, а також 
залучення їх до огляду обраних приміщень та зустрічей з деякими головами судів 
для того, щоб на власні очі побачити умови, в яких деякі суди змушені 
відправляти правосуддя для громадян. 
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РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість збільшення в 
розмірі та підвищення професіоналізму працівників Управління матеріально-технічного 
забезпечення для того, щоб воно могло краще: 
 

 Вести облік існуючого переліку та стану приміщень судів 
 Підвищувати компетентність працівників ТУ ДСА в питаннях, пов’язаних із 

приміщеннями, шляхом проведення навчання та публікації відповідних матеріалів 
 Встановлювати тісні робочі відносити з представниками Верховної Ради для 

отримання відповідного фінансування на ремонт і оновлення пошкоджених і 
занепадаючих приміщень 

 Змінити орієнтованість Управління з такої, що засновується на першочерговому 
вирішенні нагальних найгірших проблем, на таку, що передбачає дотримання 
програми циклічного обслуговування приміщень  

Відділ судової статистики та діловодства Управління з питань судового 
діловодства   

Відділ судової статистики та діловодства цього Управління нараховує дев’ять 
посад. Станом на вересень 2012 року дві посади є вакантними. Ще дві заповнені 
недосвідченими стажерами, чий випробний термін ще не скінчився. Ще одна 
посада наразі вакантна, тому що особа, яка її обіймала, в декретній відпустці. В 
такому разі, лише чотири з дев’яти посад наразі заповненні освіченими та 
досвідченими працівниками. Навіть якби всі дев’ять посад були заповнені, 
поточний рівень кадрового забезпечення для цієї ключової функції був би 
недостатнім. 
 
Потреби в кадрових ресурсах для судових систем зазвичай визначаються 
ключовими статистичними індикаторами. З цієї причини сучасні лідери, 
орієнтовані на досягнення результатів, зазвичай віддають пріоритет забезпеченню 
того, що їх статистична звітність чітко, переконливо і наочно передає вимоги до 
робочого навантаження і кадрового забезпечення в системі. Інноваційні лідери 
намагаються, де можливо, поєднати інші ресурсні вимоги зі статистичними 
даними. 
 
Типи статистичних даних, що збираються, і спосіб, у який ці дані зводяться, 
аналізуються та представляються, можуть сильно відрізнятися залежно від рівня 
та якості експертів, що наймаються керівниками судової системи для виконання 
цих функцій. Більше того, їх здатність переконувати також може сильно 
відрізнятися, залежачи від знань і креативності, з якими ці дані представляються, 
та візуальним впливом, який вони мають. Коли у відділі статистики працює 
мінімальна кількість фахівців із загальними знаннями на противагу експертам зі 
спеціальною освітою і досвідом, статистичні дані, представлені законодавцям і 

політичним лідерам, відповідальним за розподіл бюджету, можуть бути лише 
приблизними та не відображати більш тонкі та комплексні аспекти управління та 
обробки даних. Первинною кваліфікаційною вимогою до працівників відділу 
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статистики є наявність базової освіти в галузі права, оскільки вони повинні 
розуміти закон, щоб розробляти форми збору статистичної інформації. Більш 
сучасні та розвинені судові системи, на противагу, наймають різних фахівців з 
докторським ступенем у галузі статистики та кримінальної юстиції, наприклад, 
які можуть розробити складні статистичні відомості та аналіз роботи суддів та 
працівників апарату суду для розгляду різних типів справ. Такі відомості та аналіз 
надаються також законодавцям для обґрунтування збільшення ресурсів, що 
виділяються на покращення якості правосуддя, що здійснюється системою 
національних судів. Експерт Проекту USAID «Справедливе правосуддя» наразі 
розробляє складну систему індикаторів навантаження, яка після її впровадження 
забезпечуватиме ДСА України більш точною інформацією того, скільки часу 
необхідно суддям для обробки різних типів справ, та допоможе створити 
формулу обчислення навантаження, за допомогою якої можна буде передбачити, 
скільки суддів необхідно для того, щоб впоратися з навантаженням суду. 
Впровадження цієї системи буде величезним стрибком уперед, але посадовцям 
ДСА України слід розуміти, що для підтримки роботи такої системи і 
застосування інструментів, необхідних для її використання, потрібний 
професійний персонал із належною заробітною платою. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість здійснення 
огляду та підвищення кваліфікаційних вимог до працівників відділу статистики для 
покращення якості та складності обробки та представлення статистичних даних для 
відображення ресурсів, необхідних судовій системі. Огляд повинен включати вимогу 
проходження кандидатами на ключові посади офіційного тренінгу та наявності досвіду в 
галузі моделей, аналізу і представлення статистичних даних. Наприклад, Директор 
статистичного відділу Адміністративного офісу судів у Вашингтоні має докторський 
ступінь у галузі статистики та значний досвід роботи в Департаменті юстиції США 
до призначення в Адміністративний офіс. Таким чином, у разі дотримання 
керівництвом ДСА України цієї рекомендації, її спроможність залучати кваліфікованих 
кандидатів залежатиме від її здатності запропонувати їм конкурентну заробітну 
плату. 
 
Відділ з питань інформаційних технологій Управління з питань судового 
діловодства  

Як зазначалося в Розділі І, у Відділі з питань інформаційних технологій є п’ять 
посад. Попри те, що всі п’ятеро працівників Відділу мають вищу освіту, жодний із 
п’яти не має диплому в галузі ІТ навіть незважаючи на те, що до обов’язків Відділу 
входить низка ІТ функцій, для виконання яких обов’язково мати відповідну 
освіту. За відсутності професійного та досвідченого власного ІТ персоналу, 
працівники Відділу тісно співпрацюють і залежать від технічних знань працівників 

ДП ІСС. ДСА загалом, як у центральному апараті, так і в територіальних 
управліннях, не має професійної внутрішньої ІТ спроможності. Натомість, 
організація покладається винятково на ІТ знання, консультації з планування, 
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послуги, закупівлі та керівні рекомендації квазі-комерційного підприємства. 
Окрім цього, вона надала цьому підприємству ліцензію займатися розробкою 
програмного забезпечення, його впровадженням та адмініструванням для всіх 
програм судової системи, які є її власністю, в понад 700 судах. 
Доки ДСА буде повністю залежати від ІСС у виконанні цих функцій ІТ 
консультацій і підтримки, керівництво ДСА й далі відступатиме від кращої 
практики організацій державного сектору, передаючи контроль над ІТ 
напрямком діяльності, як зазначалося раніше. Це становить потенційну загрозу 
для ДСА. Наприклад, якби ІСС взялося за якесь велике завдання та не змогло його 
виконати, воно би загрузло в боргах або інших зобов’язаннях, внаслідок чого було 
би необхідним відкликати ресурси, виділені на виконання функції підтримки 
ДСА, для того, щоб вижити. Або на нього могли би подати позов, в результаті 
якого за рішенням суду йому необхідно би було відшкодувати значну шкоду, що 
поставило би під сумнів його спроможність і далі функціонувати як комерційна 
організація. У цих та інших гіпотетичних сценаріях спроможність ІСС надавати 
підтримку ДСА та всій судовій системі, як це є зараз, була би поставлена під 
сумнів. Наслідки для ДСА та її ролі надавати ІТ підтримку судам були би 
серйозними через таку відсутність професійної внутрішньої ІТ спроможності. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість розробки та 
ініціювання три-/п’ятирічного плану для розширення та значного покращення 
професійної кваліфікації та знань внутрішніх ІТ ресурсів. Цей план може включати 
створення абсолютно нового ІТ управління з окремими спеціалізованими відділами. 
Створення цього нового управління з часом могло би усунути наразі повну залежність 
ДСА від ІСС. Це би створило в межах внутрішньої організаційної структури ДСА 
високо кваліфіковану та професійно компетентну ІТ функцію, яка би вперше за всю 
історію ДСА була здатна контролювати, скеровувати та здійснювати моніторинг 
роботи ІСС та притягнення його до відповідальності, наприклад, тоді, коли розроблене 
ним програмне забезпечення, не відповідає окресленим ДСА вимогам та технічному 
завданню. 
 

Питання обладнання та програмного забезпечення ДСА України 
Окрім необхідності підвищити кількість та професійну кваліфікацію працівників 
у відповідному відділі, існує також нагальна потреба забезпечити певні 
управління та відділи сучасними комп’ютерними системами. Мабуть, найкращим 
прикладом є відділ статистики. Відділ наразі виконує завдання автоматизованого 
обчислення, обробки та консолідації на декількох застарілих комп’ютерах зі 
старими операційними системами та платформами, як було описано в Розділі І. 
Функціонал цього обладнання настільки обмежений, що більше затримує, а не 
пришвидшує виконання важливої роботи Відділу. Зі сторони ДСА марно 
очікувати від Відділу виконання складного аналізу судової статистики, який би 
можна було використотати для клопотання про виділення додаткових ресурсів, 
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на обладнанні, яке вже давно час утилізувати й замінити. Подібні проблеми з 
обладнанням перешкоджають роботі інших управлінь і відділів ДСА України. 
 
Із цим пов’язана необхідність провести системний національний аналіз питань 
сумісності програмного забезпечення. Під час зустрічей з начальниками 
управлінь і відділів ДСА та керівниками ТУ ДСА стало відомо про багато 
випадків, коли різні типи судів використовують різні типи програмного 
забезпечення для передачі електронних даних до ДСА України. Через те, що дані, 
згенеровані цим програмним забезпеченням, несумісні та не можуть бути 
інтегровані для підготовки зведених звітів електронно, в працівників ДСА 
України не залишається іншого вибору, крім як вручну перенабирати електронні 
дані в сумісний електронний формат. Цей процес дуже обтяжливий і потребує 
багато часу, а в умовах сучасного автоматизованого середовища з відкритим 
програмним забезпеченням така несумісність повинна бути досліджена та 
усунена для сприяння ефективності та продуктивності. З огляду на недостатнє 
забезпечення кадровими ресурсами ключових управлінь і відділів, працівники не 
повинні марнувати свій час, обробляючи дані вручну через застарілі несумісні 
системи. Якщо така несумісність є функцією розроблених ДП ІСС систем, його 
керівництво повинно поставити перед собою першочергове завдання виправити 

це. 
 

Продуктивність та ефективність декількох управлінь і відділів ДСА України 
можна підвищити, використовуючи доступні спеціалізовані комерційні програми 
в таких галузях, як автоматизоване проектування об'єктів, статистика, 
бухгалтерський облік, управління бюджетом, управління закупівлями. Якщо такі 
програми існують лише англійською мовою, можна навчити відповідний 
персонал ними користуватися. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
   

(1) Слід негайно приділити увагу заміні комп’ютерів і серверів, що використовуються 
працівниками відділу статистики і працівниками інших ключових управлінь і 
відділів на нові потужні комп’ютери та сервери для того, щоб вони могли 
працювати ефективніше та підвищили свою продуктивність. 

(2) Керівництву ДСА України слід розглянути можливість дати завдання ДП ІСС 
упродовж шести місяців або менше переробити статистичні модулі 
автоматизованих систем діловодства судів загальної юрисдикції, 
адміністративних і господарських судів для виробництва статистичних 
даних, які є технічно сумісними, дозволяють інтеграцію та можуть бути 
поєднані і зведені для створення звітів усієї судової системи. Керівництво 
повинно чітко пояснити, що в наш час воно не буде миритися з тим, що 
автоматизовані статистичні дані з різних розроблених ДП ІСС систем 
несумісні та потребують тривалої інтеграції вручну. Якщо ІСС не зможе 
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створити інтегровану системи за визначений проміжок часу, ДСА слід 
знайти зовнішніх постачальників послуг для виконання і завершення цих 
завдань. 

(3) Керівництву ДСА України слід розглянути можливість придбання інших 
спеціалізованих програм для ключових управлінь і відділів для сприяння 
підвищенню їх ефективності, продуктивності. 

Надзвичайний фонд для вирішення проблеми приміщень суду з 
умовами, що погіршуються 
Неспроможність виділити достатньо коштів на ремонт і оновлення приміщень 
суду неодмінно призведе до катастрофи; це вже загрожує зростанням кількості 
приміщень з жахливими умовами, оскільки будівлі продовжують руйнуватися за 
браком ремонту, а кошти, необхідні на такий ремонт, продовжують зростати. Без 
спеціального фінансування на вирішення цієї проблеми кількість непридатних 
для перебування людей будівель зростатиме і загальна вартість їх відновлення 
продовжуватиме збільшуватися з блискавичною швидкістю. Працівники 
повідомляють, що в деяких приміщеннях суду судді та працівники апарату суду 
самостійно проводять ремонтні роботи за власні кошти. 
 
Через те, що обмеження фінансування настільки серйозні, Управління було 
змушене вдатися до встановлення пріоритетів; фінансування в першу чергу 
надається будівлям в аварійному стані, які є небезпечними для життя суддів, 
працівників апарату та громадськості; в другу чергу фінансування надається 
будівлям на стадії незавершеного будівництва; і в третю чергу – тим, що 
потребують ремонту даху або систем опалювання. Брак фінансування та потреба 
встановлення пріоритетності заважає Управлінню впроваджувати регулярну 
програму ремонтних робіт для обслуговування та збереження приміщень. 
Натомість працівники завжди працюють в авральному режимі. Працівники 
зазначають, що Управління було більш успішним в отриманні фінансування та 
забезпеченні утримання приміщень з меншим бюрократизмом, коли ДСА 
України та ТУ ДСА підпорядковувалися Кабінету Міністрів, що є ще одним 
прикладом того, що переведення ДСА з виконавчої до судової гілки влади 
призвело до послаблення повноважень та підвищення бюрократизму. 

 
Верховній Раді слід повідомити, що поточна нездатність Управління вчасно 
вирішувати проблеми приміщень судів має негативні наслідки поза межами 
України. Одним яскравим прикладом є такий. У Шевченківському районному 
суді м. Києва працює 38 суддів і є лише шість зал судових засідань. Через те, що 
попит на зали значно перевищує пропозицію у співвідношенні, вищому за 6:1, 
судді, яким необхідно проводити слухання в кримінальних справах, змушені 
переносити їх за браком місця для проведення засідання. Як наслідок, 
кримінальні слухання затримуються, а підсудні утримуються під вартою 
тривалий час – іноді до трьох років – перш, ніж їх справи будуть заслухані. Все 
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частіше такі затримані подають позови про порушення прав людини на підставі 
тривалого утримання під вартою до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), і 
суд виносить рішення не на користь Уряду України. Попри те, що суду виділили 
більше приміщення з більшою кількістю зал судових засідань, фінансування 
недостатньо для завершення ремонтних робіт. Проблема цього суду загостриться 
зі вступом у силу нового Кримінального процесуального кодексу в листопаді 2012 
року та призначенням до суду певної кількості нових слідчих суддів. Голова суду 
повідомила, що в неї для них немає ані місця, ані додаткових працівників апарату. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Невеликій кількості представників вищого керівництва З’їзду суддів, 
ДСА України, Ради суддів України, Верховного Суду України слід організувати зустріч із 
бюджетним комітетом Верховної Ради України і представити узагальнення нагальних 
потреб фінансування для проведення комплексних ремонтних робіт у тих приміщеннях 
суду, які найбільше цього потребують. Це слід супроводжувати презентацією PowerPoint 
з фотографіями, які ілюструють гостроту проблеми. Представники судової системи 
повинні бути готовими попросити про виділення додаткових коштів на додачу до 
річного бюджету судової системи. 
 

Передача окремих функцій ТУ ДСА судам  
У 27 ТУ ДСА працює 544 працівника у порівнянні з 151 в ДСА України. Хоча 
поточний рівень забезпеченості кадровими ресурсами може бути обґрунтований 
функціями, що виконує ДСА України, за результатами зустрічей із працівниками 
ТУ ДСА випливає, що деякі з їх функцій слід передати окремим місцевим судам 
загальної юрисдикції. Щодо інших функцій, роль середнього працівника ТУ ДСА 
можна усунути, запровадивши практику безпосередньої взаємодії судів з 
відповідними управліннями ДСА України. Це той напрямок, в якому можна 
покращити ефективність шляхом зменшення потреби в працівниках і ТУ ДСА. 
Деякі з посад можна в такому разі перевести до ДСА України для вирішення 
проблеми нестачі кадрів у деяких управліннях та заповнення нових посад у нових 
підрозділах і управліннях, запропонованих у цьому аналізі. 
 

 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: одним із напрямів є функції фінансування, 
бюджетування, бухгалтерського обліку та закупівель. Адміністративні та 
господарські місцеві суди, а також усі апеляційні суди вже виконують 
функцію фінансового менеджменту самостійно. У більших районних судах 
керівник апарату, після проходження відповідного навчання, може 
уповноважити працівників апарату виконувати деякі, а згодом й усі ці 
функції. Усі суди України мають статус юридичних осіб, що дає їм право 
самостійно управляти своїми фінансовими справами. 

 СТАТИСТИКА: Іншим напрямом є судова статистика. Якби автоматизована 
система документообігу працювала так, як потрібно, всі місцеві суди 
загальної юрисдикції генерували би судову статистику та передавали її 
електронно безпосередньо відділу статистики в ДСА України. Якби 
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статистичний модуль автоматизованої системи документообігу працював 
так, як потрібно, працівники відділу статистики могли би електронно 
зводити всі статистичні дані від окремих судів до єдиного статистичного 
звіту, що охоплює всі місцеві суди загальної юрисдикції. Це би усунуло 
проміжний етап подачі місцевими судами статистичних даних до ТУ ДСА, 
де вони зводяться на регіональному рівні, а тоді передаються до ДСА 
України. 

 СУДОВИЙ ЗБІР: Ще одним напрямом є судовий збір. У теперішній системі 
особи або юридичні особи, що подали справу до місцевого суду, повинні 
вийти з приміщення суду, щоб заплатити судовий збір у певному банку або 
поштовому відділенні, а тоді повернутися до суду з квитанцією про сплату 
судового збору. Деякі учасники процесів підробляють квитанції, відтак, у 
якості запобіжного заходу, ТУ ДСА повинні окремо вести облік сплати 
судового збору. Якби можна було змінити існуючі закони/положення, що 
регулюють сплату судового збору і дозволити місцевим судам збирати та 
вести облік оплати, це би усунуло таку обтяжливу вимогу сплачувати збори 
деінде і потребу в залученні ТУ ДСА. Це би потребувало розробки 
автоматизованої програми для вводу та обліку сплаченого судового збору. 
Відповідальність за збір і облік зборів покладалася б на керівників апарату 

та регулювалася б системою внутрішнього контролю і процесів, 
закріплених в інструкції, розробленій Управлінням планово-фінансової 
діяльності спільно з Управлінням бухгалтерського обліку та звітності. 
Альтернативним рішенням є використання електронних кіосків у 
приміщенні суду, що би дозволило сторонам оплачувати судовий збір без 
прямого залучення працівників суду. 

 КАДРОВІ РЕСУРСИ: Іншим напрямом є кадрові ресурси. Знову ж таки, 
адміністративні та господарські місцеві суди самостійно управляють своїми 
кадровими ресурсами. Більші місцеві суди загальної юрисдикції могли би 
взяти функцію управління кадровими ресурсами на себе під наглядом 
керівників апарату судів, що після впровадження цих процедур пройшли 
відповідне навчання та ознайомлення. Це би знизило потребу в залученні 
ТУ ДСА. В кінцевому результаті, всі місцеві суди загальної юрисдикції 
могли би виконувати цю роль ТУ ДСА.  

 ОБЛІК ВЛАСНОСТІ: Ще одним напрямом є облік власності судів, включаючи 

меблі та обладнання. Наразі ТУ ДСА відповідають за облік всіх 
матеріальних цінностей судів, включаючи меблі, копіювальне обладнання, 
комп’ютери, сервери та обладнання відеоконференц-зв’язку. Вони повинні 
щорічно готувати реєстри по кожному суду, які включають (і) перелік усіх 
предметів, (іі) опис стану предмету. Цю функція після мінімального 
тренінгу можна було би передати окремим судам, усуваючи потребу витрат 
на переїзд та інших витрат, пов’язаних із виконанням цієї функції ТУ ДСА. 
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Передача цих та інших обов’язків ТУ ДСА окремим судам частково залежить від 
розробки та удосконалення ІТ програм, які використовуються для (і) фіксації та 
управління даними на місцевому рівні, (іі) електронної передачі відповідним 
управлінням ДСА України, де їх (ііі) інтегрують і зводять до точних національних 
звітів для електронного розповсюдження. Станом на 2012 рік, немає таких програм, 
які би дозволили електронну фіксацію, управління, передачу, інтеграцію та зведення 
будь-яких із основних груп даних ДСА України та такі функції звітування, як 
фінансування, бюджетування, бухгалтерський облік, кадрові ресурси, статистика тощо. 
Як наслідок, ДСА України змушена витрачати надзвичайну кількість людського капіталу 
для виконання цих функцій, вдаючись до неефективної ручної роботи та 
автоматизованих процедур для організації та інтеграції даних у точні національні 
звіти. Це є неприйнятним у світлі сучасних високо автоматизованих можливостей та 
відображає марнування ресурсів ДСА України, з чим більше не можна миритися. 
Керівництву ДСА України слід поставити ІСС ультиматум з налагодження, 
модернізації, інтеграції низки її програм для виробництва надійних та точних даних для 
електронного зведення на національному рівні. В разі, якщо воно не зможе виконати 
вимоги цього ультиматуму вчасно, керівництву ДСА України слід буде вдатися до 
жорсткіших заходів. 

 

Моральний дух працівників 
Загальним спостереженням під час проведених зустрічей був низький моральний 
дух працівників. Цей низький моральний дух не виражався прямо, а радше був 
помітний з опису проблем, що постають перед ключовими управліннями, та 
браку ресурсів для їх вирішення, а також відчуттям безнадії щодо того, що ці 
умови зміняться. Із зустрічей стало зрозумілим, що багато управлінь 
дотримуються підходу, коли проблеми вирішують по мірі їх виникнення, а не 
запобігають їх виникненню. Численні дослідження показують, що низький 
моральний дух працівників разом, а також їх обмежена роль часто мають 
руйнівний ефект для здорового клімату й продуктивності організації. У випадку 

обмежених ресурсів для створення матеріальних заохочень інноваційні 
організації шукають інші шляхи покращення морального духу, такі як програми 
залучення працівників до вправ мозкового штурму та інших подібних заходів, під 
час яких проблеми організації піднімаються і колективно обговорюються, 
приділяючи особливу увагу креативним пропозиціям їх подолання. Дуже часто 
такі заходи мають цілющий ефект, підтримуючи співробітників та підвищуючи їх 
відданість організації. Починаючи програму організаційної реструктуризації, слід 
приділити увагу оцінці та, за потреби, покращенню морального духу 
працівників. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: Керівництву ДСА України слід розглянути можливість залучення 
консультантів із питань здоров’я працівників організацій для оцінки відносного рівня 
незадоволеності та занепокоєності працівників ДСА та вироблення рекомендацій щодо 
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відповідних кроків, яких необхідно вжити вищому керівництву для покращення настрою 
та впевненості працівників.  
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РОЗДІЛ III 
ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
У разі, якщо керівництво ДСА України вважатиме цей аналіз актуальним, а 
рекомендації доречними для майбутнього руху ДСА України та/або ТУ ДСА 
вперед, суддівській спільноті по всій Україні буде особливо цікаво дізнатися, як ці 
рекомендації або їх елементи будуть впроваджені. Такий інтерес можуть виявити 
в Кабінеті Міністрів та Верховній Раді. 
 
Для забезпечення широкої підтримки такого впровадження, керівництву ДСА 
України слід розглянути можливість створення національної робочої групи для 
затвердження, планування і скерування цього процесу. З огляду на те, що ДСА 
різною мірою забезпечує діяльність більшості складових елементів національної 
судової системи, підтримка будь-яких зі змін, пропонованих у цьому аналізі, буде 
більшою, якщо така робоча група включатиме різних активних представників 
судової системи. 
 
Окрім того, що робочу групу має очолювати Голова ДСА України і вона повинна 
включати 4-5 інших керівників вищого рівня ДСА, вона повинна також включати 
Першого заступника голови Верховного Суду та Голову Ради суддів України, 
який зацікавлений та відданий ефективному управлінню та адмініструванню 
судів. До неї також мають входити представник від місцевого суду (голова) і 
апеляційного суду (голова), а також керівник апарату місцевого суду і керівник 
апарату апеляційного суду. До неї також має входити представник вищого 

керівництва З’їзду суддів. Була би корисною участь члена комітету Верховної 
Ради, до компетенції якого входять питання судової системи. Також дуже 
важливо, щоб хоча би один з представників суду в робочій групі був обізнаний з 
питаннями ІТ та функціонуванням декількох автоматизованих систем, які наразі 
використовуються в місцевих судах. В ідеалі, до складу робочої групи повинно 
входити не більше десяти членів. На початку ця робоча група може збиратися 
кожні 4-6 тижнів, поки розглядається та визначається програма змін. 
 
Автор також пропонує, щоб на початку цього процесу була організована тижнева 
навчальна поїздка для невеликої групи вищого керівництва ДСА України та 
деяких голів ТУ ДСА до Сполучених Штатів для детального вивчення організації 
та функцій основних адміністративних органів судової системи на федеральному 
рівні та рівні штатів. Така навчальна поїздка може включати два дні презентацій 
та обговорень з лідерами та працівниками Адміністративного офісу судів США та 
Відділу з питань досліджень Федерального суддівського центру. Решта часу може 
бути присвячена відвідуванню адміністративних відділів судів таких штатів, як 
Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Юта. Якщо дозволить час, групі було би корисно 
відвідати Національний центр судів штатів і проект «Судова зала 21» у 
Вільямсбурзі, штат Вірджинія. 
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ДОДАТОК I 
 

ТАБЛИЦЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДСА ТА ІНШИХ ОСІБ, З ЯКИМИ ПРОВОДИЛИСЯ ЗУСТРІЧІ 
 

ІМ’Я ПОСАДА ОРГАНІЗАЦІЯ 

Високоповажний Ярослав 
Романюк 

Перший заступник і 
Голова 

Верховний Суд України і 
Рада суддів України 

Руслан Кирилюк Голова Державна судова 
адміністрація України 

Володимир Півторак Заступник Голови Державна судова 
адміністрація України 

Олександр Сімановський  Начальник Управління 
організаційного 
забезпечення діяльності 
Державної судової 
адміністрації України 

Державна судова 
адміністрація України 

Олександр Лещенко Начальник Управління 
аудиту 

Державна судова 
адміністрація України 

Галина Сомко Начальник Управління 
бухгалтерського обліку та 
звітності 

Державна судова 
адміністрація України 

Федір Шевчук Начальник управління  
матеріально-технічного 
забезпечення 

Державна судова 
адміністрація України 

Олександр Іванченко Начальник управління 
з питань організації 
діяльності судів 

Державна судова 
адміністрація України 

Антоніна Поліщук Заступник начальника 
управління - начальник 
відділу 
судової статистики та 
діловодства 

Державна судова 
адміністрація України 

Ярослав Покотило Начальник управління  
планово-фінансової 
діяльності 

Державна судова 
адміністрація України 

Юлія Ільчук Начальник відділу 
представництва інтересів 
у судах та договірної 
роботи 

Державна судова 
адміністрація України 

Олена Ігнатченко Завідуючий сектором 
міжнародного 
співробітництва та 
взаємодії з засобами 

Державна судова 
адміністрація України 
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масової інформації 

Володимир Давиденко Начальник відділу  
організаційного 

забезпечення діяльності 
органів суддівського 
самоурядування 

Державна судова 
адміністрація України 

Зеновій Холоднюк Начальник управління Територіальне 
управління ДСА в м. Київ 

Світлана Шевченко Заступник начальника Територіальне 
управління ДСА в м. Київ 

Марія Мельнікова-
Іващенко  

Завідувач сектором 
кадрової роботи 

Територіальне 
управління ДСА в м. Київ 

Лариса Білько Начальник відділу 
планово-фінансової 
діяльності, 
бухгалтерського обліку та 
звітності 

Територіальне 
управління ДСА в м. Київ 

Сергій Заревнюк Начальник юридичного 
відділу 

Територіальне 
управління ДСА в м. Київ 

Анатолій Лохор Голова регіонального 
відділу технічної 
допомоги 

Державне підприємство 
«Інформаційні судові 
системи» 

Тетяна Поліщук Заступник начальника 
управління - начальник 
відділу 
експлуатації та 
будівництва приміщень 
судів 

Державна судова 
адміністрація України 

Віктор Кощинець Начальник управління 
правового забезпечення 

Державна судова 
адміністрація України 

Олександр Іванченко Начальник управління 
з питань організації 
діяльності судів 

Державна судова 
адміністрація України 

Ірина Перебийніс Начальник відділу 

з питань інформаційних 
технологій 

Державна судова 

адміністрація України 

Наталія Лук’янчук Начальник відділу 
проходження державної 
служби працівників 
державної судової 
адміністрації 

Державна судова 
адміністрація України 

Леонід Богданов Директор Державне підприємство 
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«Інформаційні судові 
системи» 

Високоповажна Олена 

Мілішенко 

Голова Шевченківський 

районний суд м. Києва 

Високоповажний Василь 
Бородій  

Голова Подільський районний 
суд м. Києва (грудень 
2011) 

Високоповажна Ірина 
Мамонтова 

Голова Оболонський районний 
суд м. Києва (грудень 
2011) 
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