
1

ПЛАНИ НА 2021 РІК



2

ЦІЛІ ТА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ

19.1. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

істотне збільшення рівня фактичного виконання судових рішень

досягнення до кінця 2023 року не менше 75 відсотків очікуваних результатів за кожним стратегічним напрямом 
Національної стратегії у сфері прав людини

позиція України у рейтингу “The Rule of Law Index” на кінець 2023 року: входження до ТОП-50 країн за показником 
“Цивільне правосуддя”

19.2. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ЕФЕКТИВНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

зменшення кількості випадків протиправного позбавлення власників (кредиторів) їх прав

зменшення витрат часу на проведення дій, що мають юридичне значення 

входження України до ТОП-30 рейтингу Doing Business за показниками “Індекс відновлення платоспроможності”, 
“Забезпечення виконання контрактів”, “Реєстрація підприємств”, “Реєстрація нерухомості”

19.3. СТВОРЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

зменшення рівня повторної злочинності до 10 відсотків (відсоток від загальної кількості засуджених осіб, які на 
момент вчинення злочину мали непогашену або незняту судимість) 

збільшення частки осіб, які успішно пройшли реабілітацію на пробації без ізоляції від суспільства
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ЯКІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ?

1
Приведення умов тримання

засуджених та ув'язнених до 

міжнародних стандартів

Будівництво сучасних слідчих 

ізоляторів та створення модельної 

установи виконання покарань

Створення належних умов тримання 

в установах виконання покарань та 

слідчих ізоляторах

НАПРЯМ ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

2
Ефективне виправлення без ізоляції 
від суспільства

Впровадження дієвого 

інструментарію для зміни поведінки, 

виправлення та ресоціалізації осіб

Зменшення рівня повторної 

злочинності до 10%

3

4

5 Створення суду присяжних в Україні

Спрощення порядку формування 

списку присяжних та розширення 

категорій справ, які можуть ними 
розглядатись

Участь громадян у здійсненні 

правосуддя, зміцнення довіри до 

суду, зменшення політичного впливу 

під час судового розгляду 

кримінальних справ

Врегулювання процедури медіації та 

вдосконалення діяльності 
третейських судів

Запровадження фінансових стимулів 

для вирішення спору за процедурою 

медіації; створення нових умов для 

утворення постійно діючих третейських 

судів

Зменшення навантаження на 

державні суди та покращення 

інвестиційного клімату для бізнесу в 
Україні

Підвищення гарантій прав потерпілих 

від насильницьких кримінальних 

правопорушень

Підтримка з боку держави 

потерпілих від насильницьких 

кримінальних правопорушень

Впровадження механізму 

відшкодування державою шкоди 

потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень
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ЯКІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ?

6

Розширення доступу до послуг 
судових експертів

Вирівнювання повноважень приватних і 

державних судових експертів; 

удосконалення законодавчого 

регулювання

Судові експертизи виконуються 

якісно, в межах встановлених 

граничних строків, відповідно до 

міжнародних стандартів

НАПРЯМ ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

7

Вдосконалення процедур 

банкрутства та автоматизація 

професійної діяльності арбітражних 

керуючих

Реалізація заходів щодо зниження 

тривалості та витратності процедур у 
сфері банкрутства

Прозорі процедури банкрутства, що 

дозволяють швидко відновити 

платоспроможність або справедливо 

розподілити активи банкрута

8

Надійна та доступна система 

державної реєстрації

Перехід від моделі швидкого 

реагування до ризик-орієнтованої 

моделі запобігання рейдерським діям

Зменшення кількості випадків 

протиправного позбавлення 

власників їх прав
9

10 Трансформація системи нотаріату Запровадження електронної системи 

нотаріату

Надання якісних, швидких та 

доступних нотаріальних послуг

Рішення виконуються вчасно та в 

повному обсязі

Цифровізація процесу примусового

виконання рішень, збільшення кількості

приватних виконавців та скасування

мораторію

Розбудова ефективної системи 

примусового виконання судових 
рішень та рішень інших органів

11
Посилення ефективності системи 

безоплатної правової допомоги

Підвищення правової свідомості 

населення, розширення доступу до 

безоплатної вторинної  правової 

допомоги та спрощення процедур 

підтвердження права на її отримання

Спрощення доступу до правосуддя 

та правової допомоги
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ПРИВЕДЕННЯ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ 

ТА УВ’ЯЗНЕНИХ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Оптимізація діючих та продаж вже законсервованих установ виконання
покарань, що дозволить отримати додаткові кошти для інвестування в

будівництво нових сучасних слідчих ізоляторів та впровадження кращих

умов тримання засуджених

Підготовка проєктно-кошторисної документації та початок

будівництва нових сучасних СІЗО за межами міст

Створення мультирежимних установ із секторами різних рівнів безпеки

Законопроєкти “Про внесення змін до

деяких законодавчих актів щодо розвитку

системи пробації, збільшення альтернатив

позбавленню волі та створення умов для

зниження рецидивної злочинності” та “Про

внесення змін до Кримінального кодексу

України, Кримінального процесуального

кодексу України щодо розвитку системи

пробації, збільшення альтернатив

позбавленню волі та створення умов для

зниження рецидивної злочинності”

Законопроєкт “Про пенітенціарну систему”

Законопроєкт “Про превентивні та

компенсаційні заходи у зв’язку з

неналежними умовами тримання
засуджених та осіб, взятих під варту”

Розширення проєкту “Платні камери в СІЗО” та поліпшення умов

тримання у звичайних безкоштовних камерах за рахунок отриманих

коштів від проєкту

Запровадження єдиного медичного простору та запуск електронних

направлень на лікування засуджених і ув’язнених до закладів МОЗ

Забезпечення належних умов тримання засуджених до довічного

позбавлення волі шляхом проведення ремонтних робіт в установах

максимального рівня безпеки

потрібно ухвалити

Впровадження “Інтерактивної карти” - загальний річний рейтинг 

установ, закладів охорони здоров’я та державних підприємств ДКВС 

України
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ЕФЕКТИВНЕ ВИПРАВЛЕННЯ БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ВІД 

СУСПІЛЬСТВА

Розширення застосування виду покарання – пробаційного нагляду

(без ізоляції від суспільства)

Запровадження застосування електронного моніторингу

Доступність застави як дієвої альтернативи триманню під вартою

Визначення строків тримання під вартою під час судового 

провадження

Законопроєкти “Про внесення змін до деяких

законодавчих актів щодо розвитку системи

пробації, збільшення альтернатив

позбавленню волі та створення умов для

зниження рецидивної злочинності” та “Про

внесення змін до Кримінального кодексу

України, Кримінального процесуального

кодексу України щодо розвитку системи

пробації, збільшення альтернатив

позбавленню волі та створення умов для

зниження рецидивної злочинності”

Запровадження нагляду органами пробації за особами, звільненими

умовно-достроково

Ширше застосування громадських робіт на пробації

Впровадження автоматизованої оцінки ризику вчинення повторного

правопорушення та ризиків порушення обов’язків у межах запобіжного

заходу або умовно-дострокового звільнення

потрібно ухвалити

Удосконалення Єдиного реєстру засуджених та осіб,

узятих під варту та доопрацювання його модулів
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Законопроєкт “Про правосуддя дружнє до дитини”

ІНШІ КЛЮЧОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ 

ЩОДО ГУМАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Законопроєкт “Про особливості залучення засуджених до праці”

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою,

заходів примусового годування” (зар. у ВРУ 05.11.2020 за № 4323), який

дозволить визначити правові підстави для затвердження умов тримання та

порядку (процедури) примусового годування засуджених та осіб, узятих під

варту, які відмовляються від прийняття їжі (оголошують про голодування)

Законопроєкт “Про створення подвійної системи пенітенціарних

інспекцій”

Законопроєкт “Про внесення змін до Кримінального процесуального

кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються

під вартою, заходів примусового годування” (зар. у ВРУ 05.11.2020 за №

4324), спрямований на вдосконалення окремих положень кримінального

процесуального законодавства в частині врегулювання процедури

розгляду судами питання застосування заходів примусового годування

засуджених та осіб, які тримаються під вартою, та які відмовляються від їжі

(оголошують про голодування)

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування

засуджених до обмеження волі або позбавлення волі” (Зар. у ВРУ від

13.05.2020 за № 3467)

потрібно ухвалити
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Створення Державного фонду відшкодування шкоди потерпілим від

насильницьких кримінальних правопорушень

Закріплення підстав для стягнення збору на відшкодування шкоди,

завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями

ПІДВИЩЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІД 

НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Законопроєкт “Про відшкодування шкоди 

потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень” (№3892)

Законопроєкт “Про внесення змін до 

КУпАП та КПК щодо забезпечення 

механізму відшкодування шкоди 

потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень” (№3893)

Законопроєкт “Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

механізму фінансового забезпечення 

відшкодування шкоди потерпілим від 

насильницьких кримінальних 

правопорушень” (№3894)

Встановлення механізму повернення у дохід держави в порядку регресу

коштів, що були виплачені потерпілому

Визначення органу, на який покладатиметься координація діяльності у

сфері соціально-правового захисту потерпілих від кримінальних

правопорушень та здійснення відшкодування шкоди

потрібно ухвалити
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● Законопроєкт “Про медіацію” (№3504)

● Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з 

метою відновлення довіри до третейського розгляду” (№3411)

Запровадження фінансових стимулів для вирішення спору за
процедурою медіації

Запровадження нових умов для утворення постійно діючих
третейських судів

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ ТА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

потрібно ухвалити
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Покладення на суд присяжних вирішення питання про винуватість чи

невинуватість обвинуваченого у кримінальних справах, де за вчинення

злочину передбачено покарання на строк понад 10 років або довічне

позбавлення волі

Спрощення порядку формування списку присяжних шляхом надання

доступу Державній судовій адміністрації України до інформації, що

міститься у Державному реєстрі виборців

СТВОРЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

● Законопроєкт “Про внесення змін до КУпАП, КК та КПК щодо

забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя” (№4190)

● Законопроєкт “Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і

статус суддів» щодо удосконалення порядку залучення громадян

України до участі у здійсненні правосуддя та формування списку 

присяжних” (№4191)

● Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя” 

(№4192)

потрібно ухвалити
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РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРИМУСОВОГО 
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

Законопроєкти: 

●“Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо

примусового виконання судових рішень і

рішень інших органів” (№3609);

●“Про внесення змін до деяких
законодавчих актів Украі ̈ни щодо

розширення повноважень приватних

виконавців” (No 4330);
●“Про внесення змін до Кодексу Украі ̈ни

про адміністративні правопорушення

щодо розширення повноважень

приватних виконавців” (No 4331);

●“Про внесення змін до Митного кодексу
Украі ̈ни щодо розширення повноважень

приватних виконавців на примусове

виконання постанов про накладення

штрафу за порушення митних правил”(у

ВРУ №4532).

Цифровізація та автоматизація окремих процедур примусового

виконання рішень.

Робота виконавців надмірно покладається на паперові носії та послуги

поштового зв’язку, що уповільнює процес виконавчого провадження

Оптимізація органів державної виконавчої служби 

Зазначене дозволить збалансувати навантаження на державних 

виконавців, а також заощадити витрати на оплату праці та утримання 

відділів ДВС (комунальні платежі, оренда тощо)

Скасування мораторію на стягнення з боржників коштів та заборони 

накладення арешту на майно боржника. 

Одним із мораторіїв, який найбільше впливає на стан виконання судових

рішень, зокрема, є заборона на вчинення виконавчих дій щодо об’єктів

права державної власності, які були включені до переліків, затверджених

Законом України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації”

Збільшення кількості приватних виконавців

потрібно ухвалити
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РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

Подальше впровадження системних змін для удосконалення

законодавчого регулювання судово-експертної діяльності

Подальше вирівнювання повноважень приватних і державних судових

експертів з метою збільшення конкуренції між ними

Створення умов для самоврядування судових експертів як гарантія

розвитку судової експертизи

Забезпечення судових експертів сучасним криміналістичним

обладнанням

Встановлення законодавчих підстав та механізмів притягнення судових

експертів до відповідальності

Визначення у законі строків проведення судових експертиз
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

Запуск Автоматизованої системи “Банкрутство та 

неплатоспроможність”

Розробка та затвердження професійних стандартів діяльності 

арбітражних керуючих

● Законопроєкт “Про внесення змін до Кодексу України з процедур 

банкрутства” (№ 4409)

● Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у зв’язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства”

потрібно ухвалити
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Формування ризик-орієнтованої моделі запобігання рейдерству

Запровадження додаткових механізмів протидії рейдерству в 

автоматизованих електронних системах

Реалізація Проєкту «Електронний архів БТІ»: забезпечення електронної 

взаємодії між реєстратором чи нотаріусом і Бюро технічної 

інвентаризації для отримання актуальної інформації про об’єкти 

нерухомого майна, права на які набуті до 2013 року

Перегляд складу та повноважень суб'єктів державної реєстрації бізнесу

та нерухомості

Скасування обов’язковості державної реєстрації громадських

формувань, що не мають статусу юрособи

Схвалення Концепції механізму перевірки достовірності інформації про

кінцевих бенефіціарних власників, що міститься в ЄДР

Спрощення реєстрації філій та представництв іноземних юросіб

Запровадження принципу екстериторіальності щодо подання заяв та

документів у сфері ДРАЦС, у тому числі в електронній формі

НАДІЙНА ТА ДОСТУПНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення механізму 

протидії рейдерству” 

(№ 3774)

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких 
законів України у зв’язку з впорядкуванням 

діяльності у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань” (реєстр. № 4338)

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування 

діяльності відокремлених підрозділів юридичної 

особи, утвореної відповідно до законодавства 

іноземної держави” (реєстр. № 4482)

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких     

законодавчих актів України щодо 

удосконалення 

процедури отримання послуг у сфері 

державної 

реєстрації актів цивільного стану”

потрібно ухвалити



15

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ НОТАРІАТУ 

Запровадження електронної системи нотаріату

Створення законодавчих передумов для переходу до єдиного нотаріату

Передача низки повноважень (в т.ч. контрольних) до органу 

професійного самоврядування нотаріусів

● Законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” 

щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності”

потрібно ухвалити
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ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Посилення правової спроможності громад шляхом реалізації

правопросвітницьких програм

Розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги

окремим категоріям осіб

Спрощення процедур підтвердження права на безоплатну вторинну

правову допомогу

Поширення пілотного проєкту «Волонтер БПД» та «Радник БПД» на всю 

територію України

Продовження реалізації проєкту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» та досягнення запланованих показників

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення 

доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання” (2021)

Законопроєкт “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” 

(№4332)

потрібно ухвалити
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