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1. Обсяг повноважень, функції та ресурси, доступні Вищій раді правосуддя, 
Державній судовій адміністрації та Раді суддів України, з оглядом прогалин та 
дублювання описаних функцій 
 

Обсяг повноважень та ресурси Вищої ради правосуддя (далі – ВРП), Державної судової 
адміністрації України (далі – ДСА) та Ради суддів України (далі – РСУ) пропонується розглянути в 
розрізі окремих функцій (повноважень). Це дозволить виявити наявні прогалини, дублювання та інші 
проблеми.  

Насамперед, до повноважень ВРП, ДСА та РСУ належить видання низки підзаконних 
нормативно-правових актів з організаційних питань діяльності судів. Ці акти затверджуються ВРП, 
ДСА, РСУ чи то одноособово, чи то спільно за різними схемами взаємодії. 

Зокрема: 
 

- ВРП за поданням ДСА та після консультацій з РСУ затверджує положення про Єдину судову 
інформаційну (автоматизовану) систему, в майбутньому – положення про Єдину судову 
інформаційно-телекомунікаційну систему (далі - ЄСІТС) (п. 13 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя»). Проблематика, пов’язана із здійсненням цієї функції, детально 
розглядатиметься нижче в окремому пункті. 
 

- ВРП затверджує Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (п. 13 ч. 1 
ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Зважаючи на те, що ведення реєстру 
забезпечує ЄСІТС, відповідна проблематика також розглядатиметься нижче в рамках проблем, 
пов’язаних із запровадженням ЄСІТС. 
 

- ВРП затверджує Положення про проведення конкурсів для призначення на посади 
державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя (п. 13 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). У даному випадку повноваження здійснюється 
ВРП одноосібно, і якихось проблем і складнощів, пов’язаних з цим на практиці, наше 
дослідження не виявило. 
 

- ВРП затверджує Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в 
системі правосуддя (п. 13 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Прогалин та 
дублювання, якихось інших проблем у даному випадку виявлено також не було. 
 

- ВРП затверджує за поданням ДСА нормативи кадрового, фінансового, матеріально-
технічного та іншого забезпечення судів (п. 17 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя»). ДСА як державний орган «у системі правосуддя, який здійснює організаційне 
та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади» (ч. 1 ст. 151 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», на наш погляд, дійсно знаходиться в найкращому становищі, 
щоб запропонувати описані нормативи. Водночас, для уникнення ситуації, коли ДСА 
встановлюватиме правила сама для себе, правило про затвердження нормативів ВРП виглядає 
доцільним. Видається, що ДСА не повинна мати «блокуючого» впливу на цей процес, маючи 
можливість вносити (або не вносити) відповідне подання. ВРП, звісно, може покладатися на 
позицію ДСА, але вона не повинна обмежуватися ініціативою або позицією ДСА. З іншого боку, 
наразі ВРП не має інституційних ресурсів для самостійної оцінки обґрунтованості 
запропонованих нормативів. Пропозиції щодо вирішення цієї проблеми будуть зроблені 
нижче. 
 

- Кількість суддів у суді визначає ДСА за погодженням з ВРП (ч. 6 ст. 19, ч. 4 ст. 31 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», п. 12 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя»). Такий підхід видається не зовсім логічним, оскільки визначення кількості суддів 
у суді дуже тісно пов’язане із визначенням самої системи судів, а також повноваженнями по 
створенню та ліквідації судів (яке здійснюється шляхом прийняття закону – ч. 1 ст. 19 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів»), і явно виходить за межі «організаційного та 
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фінансового забезпечення діяльності органів судової влади», покладеного на ДСА. Тому 
видається, що кількість суддів у суді повинна визначати ВРП, причому навіть не обов’язково за 
пропозицією ДСА (що звісно, не позбавляє ДСА, як і, скажімо, суддів та голів відповідних судів, 
робити пропозиції щодо зміни кількості суддів у суді). ВРП як орган суддівського врядування 
цілком може оцінити статистичні показники навантаження на суддю та інші обставини, щоб 
зробити висновок про необхідність збільшення або зменшення кількості суддів у суді. 
 

- порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації затверджується 
ВРП за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, погодженим з ДСА (ч. 5 ст. 55 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Передбачений законом механізм, знов-таки, 
викликає застереження з точки зору надання ДСА певних «блокуючих» повноважень. Хоча на 
практиці це поки що проблем не спричиняло, видається, що закріплений зараз в законі підхід 
не відповідає призначенню ДСА та ВРП. 
 

- ДСА визначає порядок виплати винагороди присяжним, забезпечує виплату через 
територіальні управління ДСА (ч. 1 ст. 68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 
Видається, що вирішення даного питання одноосібно ДСА відповідає призначенню цього 
органу як органу, що «здійснює організаційне та фінансове забезпечення органів судової 
влади». 
  

- РСУ затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці (п 5 ч. 7 ст. 133 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»). Дане повноваження є суто «церемоніальним», і чи не єдиним 
повноваженням РСУ, яке має хоч якесь нормативне значення. Не зовсім зрозуміло, чому це 
повноваження надане саме РСУ, а не, скажімо, ДСА чи ВРП. У разі, якщо у судах буде 
запроваджено, наприклад, систему обліку робочого часу за допомогою магнітних карток, ДСА 
буде у кращій позиції для того, щоб встановити вимоги до суддівських посвідчень у вигляді 
карток. Втім, навряд чи надання відповідного повноваження РСУ спричиняє якісь істотні 
практичні проблеми. Загальні зауваження щодо сьогоднішньої ролі РСУ у системі судового 
врядування будуть висловлені та детально обґрунтовані нами нижче, в окремому пункті. 
 

- ДСА за погодженням з ВРП приймає рішення про утворення територіальних управлінь (ТУ) 
ДСА та визначення їх кількості (ч. 3 ст. 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»); 
при цьому гранична чисельність працівників ДСА, у т. ч. ТУ, визначається ВРП за поданням 
ДСА (п. 3 ч. 4, ч. 8 ст. 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», п. 20 ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя»). Видається, що рішення про утворення територіальних 
органів та визначення їх чисельності тісно пов’язані між собою, більш того, навряд чи можна 
прийняти обґрунтоване рішення про створення органу, не уявляючи його майбутньої 
чисельності. З огляду на сказане, виглядає нелогічним розділення порядку прийняття рішення 
про утворення ТУ ДСА та про визначення їх чисельності. Ці процедури доцільно уніфікувати. 
При цьому, забезпечуючи своєрідний механізм стримувань і противаг та виходячи із того, що 
ДСА виконує по відношенню до судової системи свого роду сервісну функцію, видається 
правильним передати повноваження і щодо утворення, і щодо визначення чисельності та 
структури ТУ ДСА до ВРП, причому не обмежуючи їх ініціативою ДСА. Передбачена на 
сьогодні можливість ВРП прийняти рішення про визначення конфігурації ТУ ДСА лише за 
поданням ДСА унеможливлює роль ВРП як провідника реформи – наприклад, у випадку, якщо 
буде зроблено висновок про доцільність врахування рекомендацій Маркуса Зіммера1 щодо 
передачі окремих функцій ТУ ДСА судам.  

 
- ВРП після консультацій з РСУ затверджує типове положення про ТУ ДСА (ч. 6 ст. 151 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», п. 13 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя»), при цьому власне положення про ТУ ДСА затверджує голова ДСА (п. 8 ч. 4 
ст. 153, ч. 7 ст. 154). Видається, що в даному випадку логіка повинна бути аналогічною тій, яку 

                                                 
1
 Маркус Зіммер. Державна судова адміністрація України: структурний аналіз та рекомендації. – 10 листопада 

2012 року. – USAID. Проект «Справедливе правосуддя». – С. 47-48. 



6 

 

ми пропонуємо для створення ТУ ДСА. Затверджувати відповідні положення повинен той 
самий орган, що має приймати рішення про створення ТУ ДСА та визначати структуру ДСА, 
тобто, з нашої точки зору, ВРП. За такого підходу навряд чи буде потреба в існуванні типового 
положення про ТУ ДСА. Що ж стосується консультацій з РСУ, окремо будуть висловлені 
загальні зауваження щодо місця цього органу у системі судового врядування. 
 

- ДСА затверджує положення про бібліотеку суду (ч. 2 ст. 158, п. 15 ч. 1 ст. 152 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів»). Дане положення виглядає екзотичним, причому не стільки 
тому, що це один з нечисленних випадків, коли ДСА на свій розсуд вирішує питання 
нормативно-правового регулювання, скільки тому, що в сучасних умовах доцільність існування 
окремих бібліотек у судах викликає великий сумнів. Часи, коли було важливим вести в 
кожному суді «контрольні примірники» процесуальних кодексів та інших законодавчих актів, 
вклеюючи до них зміни і доповнення з офіційних видань, давно минули.  

Діюче на сьогодні Положення про бібліотеку суду, затверджене наказом ДСА від 
18.03.2011 № 65 – формальний документ, який практично не містить самостійного 
регулювання.  

Видається, що замість існування таких бібліотек судді та всі бажаючи повинні бути 
забезпечені якісними бібліотечними ресурсами централізовано з використанням електронних 
технологій, у т. ч. можливостей ЄСІТС. У будь-якому разі, бібліотека суду – підрозділ апарату 
суду, який цілком може існувати і без згадки про нього у законі та без окремого положення. 
Тому відповідну норму про існування положення про бібліотеку суду пропонується 
виключити. 

 
- ДСА за погодженням з ВРП затверджує Положення про порядок створення та діяльності 

служби судових розпорядників (ч. 5 ст. 159 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
п. 14 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»), вона ж «організовує діяльність» 
служби (п. 13 ч. 1 ст. 152). За такого розподілу повноважень складається враження, що ДСА 
значною мірою повинна встановити правила «сама для себе». Втім, аналіз чинного Положення 
про Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників 
(затверджено наказом ДСА від 20.07.2017 № 815) свідчить, що положення є значною мірою 
формальним документом, який переважно дублює положення чинного законодавства 
(зокрема, ст. 159 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та відповідні норми 
процесуальних кодексів). Видається, що, враховуючи визначення повноважень судових 
розпорядників у судовому процесі процесуальним законом (напр., ст. 68 Цивільного 
процесуального кодексу), а також те, що служба судових розпорядників є структурним 
підрозділом апарату суду (п. 2 розд. ІІ Положення про порядок створення і діяльності служби 
судових розпорядників), положення має затверджуватися в тому ж порядку, що і положення 
про апарат суду – на наш погляд, це повинна робити ВРП (див. нижче). 
 

- ДСА розробляє та за погодженням з ВРП затверджує типове положення про апарат суду (ч. 2 
ст. 155, п. 12 ч. 1 ст. 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», п. 14 ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя»). Враховуючи, що апарат суду здійснює організаційне 
забезпечення його діяльності (ч. 1 ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), а 
ДСА «здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади» 
(ч. 1 ст. 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), функціонально апарат суду є 
низовою ланкою системи ДСА. З огляду на це, до затвердження типового положення про 
апарат суду має бути застосована та сама логіка, що і до затвердження положення про ДСА та 
ТУ ДСА. На наш погляд, таке затвердження повинно здійснюватися ВРП (див. вище), причому 
без формального впливу на цей процес ДСА. 
 

- начальник ТУ ДСА, голова ДСА за погодженням голови відповідного суду призначає за 
погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади керівника апарату 
суду, його заступника (ч. 4 ст. 155, п. 5 ч. 4 ст. 153 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів»), в аналогічному порядку вирішується питання про накладення стягнень та заохочення 
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(п. 6 ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 154), присвоєння рангів державної служби (п. 7 ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 154). 
Видається, що такий порядок є раціональним. Призначення керівника апарату суду 
відбувається за результатами конкурсу, який проводиться відповідно до Закону України «Про 
державну службу». При цьому збори суддів мають достатньо повноважень щодо контролю за 
керівником апарату суду - згідно із ч. 3 ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
«збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком 
звільнення його з посади».  
 

- ДСА «контролює діяльність» Служби судової охорони (п. 15 ч. 1 ст. 152 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»), встановлює граничну чисельність підрозділів Служби та 
погоджуючи утворення територіальних підрозділів Служби та структуру та штатну чисельність 
підрозділів головою Служби. 

Відповідно до ч. 1 ст. 161 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Служба є 
«державним органом в системі правосуддя для забезпечення охорони і підтримання порядку 
в судах». При цьому Служба «підзвітна» ВРП (ч. 2 ст. 161), яка призначає і звільняє голову 
Служби та його заступників (ч. 3 ст. 161). Положення про Службу затверджує ВРП (п. 13 ч. 1 
ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Таким чином, складається враження, що 
«контроль» ДСА за Службою судової охорони якраз і полягає у встановлені граничної 
чисельності та погодженні утворення, структури та штатної чисельності Служби. Зміст 
положення про Службу, затвердженого рішення ВРП від 04.04.2019 № 1051/0/15-19, не 
містить жодних положень, які могли б розглядатися як такі, що надають ДСА якісь контрольні 
повноваження по відношенню до Служби (крім тих, що дублюють положення Закону, 
процитовані вище). Таким чином, норма про «контроль» з боку ДСА, по суті, позбавлена 
самостійного регулятивного значення і може лише вводити в оману, тому підлягає 
виключенню. Викликає сумнів також надання ДСА повноважень щодо встановлення 
граничної чисельності підрозділів Служби та погодження створення утворення 
територіальних підрозділів Служби та структуру та штатну чисельність підрозділів головою 
Служби. Видається, що ці повноваження не випливають із призначення та місця ДСА в 
структурі органів судового врядування, тому мають бути надані ВРП як провідному органу у 
сфері суддівського врядування. 
 
Щодо доцільності злиття ДСА та ВРП. Загалом, аналіз окремих повноважень ДСА та ВРП та 

механізму їх взаємодії, на наш погляд, вказує, що розділення «виконавчої» (організаційне та 
фінансове забезпечення судів) та «законодавчої» (нормативно-правове регулювання, визначення 
засад розвитку судової системи, стратегічне планування, контроль за здійсненням «виконавчої» 
функції) функцій у судовому врядуванні є необхідним. Проблемою сучасного регулювання є 
відсутність послідовного впровадження такого розподілу функцій, причому зміщення балансу 
відбувається на користь ДСА. Це, у сукупності з відсутністю дієвого контролю, призводить до того, що 
ДСА блокує здійснення «законодавчої» функції, або ж необґрунтовано перебирає її на себе. 
Ідентифікація проблеми вказує на спосіб її вирішення (конкретні пропозиції були згадані вище, нижче 
вони деталізовані у пропозиціях щодо внесення змін до чинного законодавства). 

При цьому виключення з закону вказівки, скажімо, на погодження певного акта з ДСА, 
звичайно, не означає, що думку ДСА не можна і не потрібно запитувати. Інша справа, що така думка 
(чи її відсутність) не може обмежувати ВРП у повноваженні врегулювати певне питання на свій 
розсуд. 

Водночас, виглядає недоцільним об’єднання (злиття) ДСА та ВРП. У будь-якому разі, таке 
злиття відбуватиметься не власне з ВРП (як конституційним колегіальним органом, що завідомо не 
може здійснювати оперативну діяльність з організаційного та фінансового забезпечення всіх органів 
судової влади), а з виконавчим органом ВРП (наразі це Секретаріат). 

При цьому таке злиття, по-перше, означатиме масштабні організаційні перетворення, що 
неминуче позначиться (принаймні тимчасово) негативно на ефективності організаційного та 
фінансового забезпечення судів. В сукупності з іншими проблемами судової системи, що існують 
сьогодні, це було б дуже небажаним.  



8 

 

По-друге, і це ще більш важливо, злиття ДСА та Секретаріату ВРП фактично призведе не до 
поглинання ДСА Секретаріатом, а навпаки, до поглинання Секретаріату ДСА – просто тому, що ДСА є 
набагато більшою і потужнішою структурою. Тому в результаті масштабних перетворень і стресу для 
системи ВРП може опинитися у ситуації, схожій на ту, в якій знаходиться РСУ, діяльність якої 
забезпечує ДСА. Те, що формально ДСА називатиметься Секретаріатом ВРП, нічого не змінить. Отже, 
злиття ДСА та ВРП, як це не дивно на перший погляд, загрожує потраплянню ВРП як колегіального 
конституційного органу у залежність від її виконавчого органу. 

Але необхідність посилення підзвітності, постійної взаємодї і підконтрольності ДСА 
найвищому керівному органу в судовій системі очевидна. 
 
 

2. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 
 

Актуальність та складність проблематики, пов’язаної із запровадженням Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), обумовлюють необхідність окремого детального 
розгляду. 

Ст. 15-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також відповідні положення 
процесуальних кодексів (які мають набрати чинності із початком функціонування ЄСІТС) визначають 
загальні засади функціонування ЄСІТС. Втім, великий масив питань повинен бути вирішений на 
підзаконному рівні. 

Питання підзаконного нормативно-правового регулювання функціонування Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ЄСІТС) мають вирішуватися ВРП за поданням ДСА 
та після консультацій з РСУ (див., зокр, ч. 7 ст. 15-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у 
редакції, що діятиме після запровадження ЄСІТС) шляхом затвердження відповідного Положення. 

При цьому при формулюванні відповідних положень закону була закладена техніко-юридична 
проблема. Чинне законодавство передбачає існування не ЄСІТС, а «Єдиної судової інформаційної 
(автоматизованої) системи» (ч. 10 чинної редакції ст. 15-1 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів»). Правила про ЄСІТС замінять правила про «Єдину судову інформаційну (автоматизовану) 
систему» лише «з дня початку функціонування» ЄСІТС (пункт 1 § 2 розділу 5 Закону № 2147-VIII від 
03.10.2017). Таким чином, формально існує замкнене коло: ЄСІТС може запрацювати лише після 
того, як буде затверджено положення про неї, а повноваження із затвердження положення про 
ЄСІТ з’являться у ВРП лише після того, як запрацює ЄСІТС. Хоча йдеться про явну техніко-юридичну 
помилку, яка, можливо, буде виправлена шляхом розумного тлумачення закону, її бажано 
якнайшвидше виправити. 

На перший погляд, закладена в законі взаємодія трьох ключових органів (ВРП затверджує 
положення за поданням ДСА після консультацій з РСУ) виглядає логічною: ДСА як орган, що 
займається впровадженням ЄСІТС безпосередньо, напрацьовує пропозиції, які погоджуються з 
представником основних «споживачів» ЄСІТС - РСУ, та затверджується вищим органом суддівського 
врядування, в складі якого представлені не лише судді, а й інші споживачі ЄСІТС – адвокати. 

Втім, при спробі запровадження ЄСІТС у 2019 році описаний механізм спрацював вкрай 
погано. І РСУ, і ВРП були поставлені «перед фактом» - 1 грудня 2018 року в газеті «Голос України» (№ 
229 (6984) та на веб-порталі судової влади України ДСА було опубліковано оголошення «щодо 
створення та забезпечення функціонування» ЄСІТС, яке, згідно з законом (пункт 1 § 2 розділу 5 
Закону № 2147-VIII від 03.10.2017), «автоматично» тягнуло запровадження ЄСІТС через 90 днів.  

І РСУ (див. рішення від 19.11.1918 № 79 «Щодо проблем запровадження електронного 
суду»2), і ВРП в особі окремих членів3 публічно висловлювали сумнів у готовності ЄСІТС до початку її 
повномасштабного використання. 

При цьому проект положення про ЄСІТС було надано РСУ лише за кілька днів до завершення 
граничного строку, а до ВРП – безпосередньо перед його закінченням, 27.02.2019 року. За таких умов 
участь РСУ та ВРП перетворилася на профанацію. Крім того, з’ясувалося, що низка судів ні 

                                                 
2
 http://rsu.gov.ua/en/events/risenna-rsuno79-vid-19-listopada-2018-roku-sodo-problem-zaprovadzenna-elektronnogo-

sudu. 
3
 http://www.vru.gov.ua/chronology_single/1734 

http://rsu.gov.ua/en/events/risenna-rsuno79-vid-19-listopada-2018-roku-sodo-problem-zaprovadzenna-elektronnogo-sudu
http://rsu.gov.ua/en/events/risenna-rsuno79-vid-19-listopada-2018-roku-sodo-problem-zaprovadzenna-elektronnogo-sudu
http://www.vru.gov.ua/chronology_single/1734
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організаційно, ні технічно, ні кадрово не готові до запровадження ЄСІТС з 1 березня 2019 року. За 
таких умов ВРП рішенням від 28.02.2019 № 624/0/15-194 повернула проект положення про ЄСІТС на 
доопрацювання та ініціювала відкликання оголошення, і в останній день, 28.02.2019 року, ДСА 
відкликала раніше опубліковане оголошення5 («оголошення про відкликання оголошення» було 
опубліковане в газеті «Голос України» ще пізніше, 1 березня 2019 року). 

Після цього робоча група за участі представників ВРП та ДСА, а також ДП ІСС, 
доопрацьовувала положення. Хоча причини відтермінування запровадження ЄСІТС у 2019 році були 
зрозумілими і очевидними, по спливу більш як року ДСА не ініціює нової спроби запровадження 
ЄСІТС, хоча керівник відомства при цьому періодично озвучує дати початку функціонування системи6. 

Провал запуску ЄСІТС у 2019 році не потягнув жодних кадрових наслідків, принаймні таких, які 
б офіційно були пов’язані з цією подією, хоча закон, в цілому, дає всі можливості для їх застосування. 
На наш погляд, ці можливості не втрачені, хоча доцільно було б прямо передбачити у законодавстві 
можливість застосування ВРП кадрових рішень до керівництва ДСА у разі недосягнення певних 
ключових показників ефективності. Наразі актуальним завданням є з’ясування існуючого стану 
речей, зокрема, питання про те, чи готова судова система до початку функціонування ЄСІТС, чи готова 
вона була до цього 1 грудня 2018 року. Скоріш за все, відповідь на обидва питання буде негативною. 
Якщо так, то варто зайнятися з’ясуванням причин такої ситуації. 

Видається, що описані вище недоліки правового регулювання затвердження положення про 
ЄСІТС сприяли фактичному провалу спроби запровадження ЄСІТС у 2019 році. Проект положення про 
ЄСІТС було розроблено ДСА під вже існуюче (хоча б фрагментарно) програмне забезпечення. Таким 
чином, неприйняття запропонованого ДСА положення або зміни в ньому означали необхідність зміни 
програмного забезпечення. 

Очевидно, послідовність дій має бути іншою. Вже затверджене положення про ЄСІТС має 
послужити основою для затвердження технічного завдання на розробку програмного 
забезпечення, і лише після цього має наступити черга розробки програмних рішень, під які 
необхідно буде забезпечити відповідну матеріально-технічну базу, а також організаційну структуру 
апаратів судів, навчання персоналу тощо. Відповідні зміни варто внести до законодавства. 

 
Окремо слід згадати проблематику, пов’язану з Порядком ведення Єдиного державного 

реєстру судових рішень. Цей Порядок затверджує ВРП (п. 13 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя»). Закон згадує порядок як окремий акт, водночас, відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 15-1 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», що буде чинною після початку функціонування ЄСІТС, 
ведення реєстру забезпечується ЄСІТС. Як видається, за таких умов потреби в окремому існуванні 
порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень не буде. Втім, якщо існуюче 
регулювання буде збережено, було б логічним затверджувати порядок за тими самими правилами, 
що і положення про ЄСІТС. 

 
На наш погляд, при проведенні інституційно-правового аналізу функцій, пов’язаних із 

запровадженням ЄСІТС, необхідно звернути також особливу увагу на роль ДП «ІСС».  
Серед іншого, ДСА «організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, 

діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення 
функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи; забезпечує суди 
необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів» (п. 8 ч. 1 ст. 152 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів»), «забезпечує впровадження електронного суду; здійснює заходи 
щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними 
органами і установами» (п. 9), «забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень 
та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, 

                                                 
4
 

http://www.vru.gov.ua/act/17577?fbclid=IwAR1vjfCY0pJoq45h1xz8VGkd68dj7EGMHRaVVbcWvvQdLKJKkcZArS

KH14Y 
5
 https://court.gov.ua/press/news/657694/ 

6
 Голова ДСА Зеновій Холоднюк: «Електронний суд» запрацює вже у червні // Державна судова адміністрація 

України. – 21 травня 2020. - https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/942614/. 

http://www.vru.gov.ua/act/17577?fbclid=IwAR1vjfCY0pJoq45h1xz8VGkd68dj7EGMHRaVVbcWvvQdLKJKkcZArSKH14Y
http://www.vru.gov.ua/act/17577?fbclid=IwAR1vjfCY0pJoq45h1xz8VGkd68dj7EGMHRaVVbcWvvQdLKJKkcZArSKH14Y
https://court.gov.ua/press/news/657694/
https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/942614/
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забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в 
режимі відеоконференції» (п. 10). 

Як було відзначено у звіті М. Зіммера7, ДСА фактично делегувала функції, пов’язані із 
запровадженням електронних технологій у судочинства, ДП «ІСС». ІТ-підрозділ ДСА не міг 
забезпечити виконання відповідної функції, і ДСА повністю покладалася на персонал ДП «ІСС». На 
сьогодні ситуація, очевидно, не сильно змінилася. Наприклад, на засідання комітету Верховної Ради, 
присвячене проблемам запровадження ЄСІТС, замість запрошеного голови ДСА З. Холоднюка 
прийшов його позаштатний радник – колишній директор ДП «ІСС» Л. Богданов8. 

Таким чином, розробка програмного забезпечення, необхідного для впровадження ЄСІТС, та 
відповідні закупівлі здійснюються ДП «ІСС» практично безконтрольно. ДП «ІСС» є не лише 
монополістом у підготовці відповідного ПО, воно ще й здійснює це фактично без можливості ВРП або 
ДСА проконтролювати процеси, що відбуваються, та вплинути на них. 
З огляду на це, видається необхідним посилити інституційну спроможні як ДСА, так і ВРП у ІТ-сфері 
(див. нижче), а також розглянути можливість використання для забезпечення функціонування 
окремих компонентів ЄСІТС існуючих комерційних програм, зокрема, у сфері статистики 
бухгалтерського обліку, управління бюджетом, управління закупівлями та ін. Така пропозиція була 
висловлена у звіті М. Зіммера9, за результатами проведеного дослідження ми її повністю 
підтримуємо. 

Також у звіті М. Зіммера10 зверталася увага на існуванні складної системи договорів в ІСС, за 
якої суди закуповували відповідні продукти не безпосередньо і не через ДСА, а через ДП «ІСС», 
причому будь-які докази того, що така система давала якусь економію чи інші переваги, була відсутня 
(стор. 33). Наш досвід свідчить, що ця проблема може залишатися актуальною, тому питання 
побудови договорів щодо закупівель програмного забезпечення та обладнання для потреб ЄСІТС 
потребує окремого і ретельного вивчення. 

На жаль, ВРП не надана належна оцінка роботи керівництва ДСА в частині контролю за 
використанням ресурсів ДП»ІСС» та ДСА щодо закупівель. Відповідні порушення були виявлені 
Державною аудиторською службою в 2017 році. Внутрішній аудит ДП «ІСС» в 2020 році після зміни 
керівництва теж вказав на значні витрати бюджетних коштів на програмні продукти, що не можуть 
бути використані при запровадженні ЄСІТС. Без належного реагування залишились безконтрольні 
закупівлі обладнання по завищеним цінам низькоякісного серверного обладнання, звукозаписуючих 
пристроїв в суди у 2017-2018 роках на сотні мільйонів гривень. Безконтрольність керівництва ДСА в 
сфері витрачання коштів і закупівель призвело до створення в 2020 році ще одного підприємства - ДП 
«Центр судових сервісів», яке ніби то буде займатись закупівлею та доопрацюванням програмних 
продуктів. Відсутність підзвітності, контролю та відповідальності керівництва ДСА породжує 
відповідні зловживання, що в свою чергу впливає на відправлення правосуддя. За останні шість років 
було витрачено сотні мільйонів гривень на впровадження електронного суду, два рази витрачались 
кошти на створення електронного кабінету, розроблялись і створювались відповідні модулі, але по 
сьогодні суди працюють в застарілій програмі автоматизованого діловодства 15 річної давнини, яка є 
морально і технічно застарілою не задовольняє ні суддів, ні інших користувачів. Слід зазначити дуже 
низьку комунікацію ДСА безпосередньо з судами та користувачами судових послуг при розробці та 
удосконаленні програмного продукту. 

Зважаючи на викладене, видається доцільним істотно посилити роль ВРП у контролі за 
закупівлями товарів і послуг, необхідних для запровадження ЄСІТС зокрема та для всіх потреб судів, 
загалом. Як варіант, можна передбачити, що закупівлі, пов’язані із запровадженням ЄСІТС (будь-яке 
обладнання, послуги з модернізації мережі, програмні продукти і т.ін.), придбання нерухомого 
майна, послуги з капітального ремонту повинні бути погоджені з ВРП. 

                                                 
7
 Маркус Зіммер. Державна судова адміністрація України: структурний аналіз та рекомендації. – 10 листопада 

2012 року. – USAID. Проект «Справедливе правосуддя». – С. 19-20. 
8
 https://antydot.info/news/v-verkhovnoy-rade-pryzvaly-uvolyt-rukovodstvo-hosudarstvennoy-sudebnoy-

admynystratsyy/. 
9
 Маркус Зіммер. Державна судова адміністрація України: структурний аналіз та рекомендації. – 10 листопада 

2012 року. – USAID. Проект «Справедливе правосуддя». – С. 45. 
10

 Маркус Зіммер. Державна судова адміністрація України: структурний аналіз та рекомендації. – 10 листопада 

2012 року. – USAID. Проект «Справедливе правосуддя». – С. 33. 

https://antydot.info/news/v-verkhovnoy-rade-pryzvaly-uvolyt-rukovodstvo-hosudarstvennoy-sudebnoy-admynystratsyy/
https://antydot.info/news/v-verkhovnoy-rade-pryzvaly-uvolyt-rukovodstvo-hosudarstvennoy-sudebnoy-admynystratsyy/
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Ведучи мову про проблеми запровадження ЄСІТС, слід звернути увагу на низку проблем, які, 
хоча і не пов’язані з повноваженнями ВРП, ДСА та РСУ, істотно впливають не можливість 
впровадження ЄСІТС. До таких слід віднести, зокрема:  

1) «одномоментність» та «повномасштабність» запровадження ЄСІТС, відсутність 
належного правового регулювання початку функціонування системи або її окремих 
модулів в тестовому режимі або в «дослідно-промисловому» режимі. Сьогодні є 
загальновідомим, що суди далеко не завжди, скажімо, приймають документи, подані 
за допомогою вже функціонуючої в тестовому режимі підсистеми «Електронний суд»; 

2) фактична безальтернативність використання ЄСІТС після початку її функціонування. На 
наш погляд, принаймні протягом початкового періоду впровадження ЄСІТС, повинні 
існувати механізми на випадок збоїв та/або неналежного функціонування ЄСІТС. 
Досвід впровадження аналогічних систем за кордоном свідчить, що таке 
впровадження рідко минається без проблем. 

 
 

3. Інституційна спроможність Вищої ради правосуддя та Державної судової 
адміністрації України 

 
ДСА як державний орган «у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове 

забезпечення діяльності органів судової влади» (ч. 1 ст. 151 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» підзвітна ВРП у межах, визначених законом (ч. 2 ст. 151). Зокрема, ВРП призначає і звільняє з 
посади голову ДСА та його заступників (ч.ч. 2, 6 ст. 153 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», п. 19 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Голова ДСА «звітує» перед ВРП 
про діяльність ДСА, при цьому з’їзд суддів України та РСУ він лише «інформує» (п. 10 ч. 4 ст. 153). 
Втім, ефективна реалізація повноважень ВРП щодо забезпечення підзвітності ДСА утруднена через 
відсутність у ВРП відповідної інституційної спроможності.  

Це яскраво проявилося при спробі запровадження ЄСІТС у 2019 році. ВРП була фактично 
позбавлена можливості слідкувати за перебігом підготовки до забезпечення функціонування ЄСІТС та 
реагувати на проблеми. Фактично, члени ВРП були змушені повністю покладатися на інформацію, яка 
надавалася представниками ДСА та ДП «ІСС» щодо готовності ЄСІТС до функціонування. Інформацію 
про неготовність, зокрема, значної кількості судів до запровадження ЄСІТС, яка, зрештою, і призвела 
до повернення проекту положення про ЄСІТС на доопрацювання, ВРП отримала з інших джерел, в 
основному – неофіційно. При цьому деякі голови судів, неофіційно повідомляючи про неготовність 
до запровадження ЄСІТС, уникали висловлення цієї позиції формально (в офіційних листах тощо). 

ВРП просто не мала інституційної спроможності (зокрема, достатньої кількості кваліфікованих 
ІТ-спеціалістів), яка б дозволила забезпечувати незалежний від ДСА та ДП ІСС оперативний контроль 
за підготовкою до запровадження ЄСІТС. Члени ВРП, працюючи на строковій основі, не будучи ІТ-
спеціалістами та виконуючи значне навантаження, пов’язане, насамперед, із дисциплінарною 
діяльністю ВРП, не могли виконати це завдання. Відсутніми були відповідні можливості і у 
Секретаріату ВРП. 

Ідентифікація проблеми вказує і на спосіб її вирішення. Видається доцільним створити у 
складі ВРП підрозділ, який буде спеціально опікуватися оперативними питаннями запровадження 
(а після запровадження – удосконалення) ЄСІТС. Вимоги щодо чисельності, кваліфікації та 
організаційного та матеріально-технічного забезпечення цього підрозділу повинні бути визначені 
після додаткових консультацій з експертами в ІТ-сфері. Як мінімум, підрозділ повинен мати 
можливість оцінити стан розробки відповідного програмного забезпечення, проектів необхідних 
підзаконних нормативно-правових актів, а також оцінити стан організації державних закупівель для 
цілей, пов’язаних із забезпеченням функціонування ЄСІТС. У необхідних випадках підрозділ повинен 
ініціювати необхідні дії щодо реагування ВРП на виявлені проблеми – зокрема, шляхом прийняття 
кадрових рішень щодо керівництва ДСА тощо. 

Відповідний підрозділ Секретаріату ВРП повинен забезпечити не лише фаховість здійснення 
відповідної функції, а і наявність певної «інституційної пам’яті», враховуючи, що члени ВРП діють на 
строковій основі, і термін їхніх повноважень обмежений 4-ма роками. 

Варіантом вирішення проблеми може бути створення в Секретаріаті ВРП відповідного 
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директорату з декількома управліннями за фінансової підтримці міжнародних організацій. Державна 
установа, на жаль, не може забезпечити рівень оплати праці, достатній для залучення професійних 
фахівців в ІТ-сфері. Директорат повинен підпорядковуватись безпосередньо Голові ВРП, розробляти 
концепцію, стратегію розвитку ЄСІТС та відповідні нормативно-праві акти, які в подальшому 
виноситимуться на затвердження ВРП. Також департамент повинен опікуватися розробкою 
технічного завдання на розробку відповідного програмного забезпечення, контролювати відповідні 
закупівлі, комунікувати з судами та майбутніми користувачами ЄСІТС в період створення продукту, 
його запровадження та експлуатації. Департамент повинен забезпечувати умови міжвідомчої 
координації для запровадження ЄСІТС (між судами, органами прокуратури, органами адвокатського 
самоврядування, Міністерством цифрової інформації України, Міністерством юстиції України, іншими 
зацікавленими міністерствами та відомствами, професійними асоціаціями тощо). 

 
Потребує посилення також інституційна спроможність ВРП, пов’язана із забезпеченням 

функціонування та розвитку судової системи: визначення мережі судів включно з кількістю суддів 
у кожному суді. На даний час ВРП змушена повністю покладатися на розрахунки, надані ДСА, які 
часто викликають у членів ВРП обґрунтовані сумніви. Втім, фахово перевірити ці сумніви не видається 
можливим. Загалом, існує потреба у створенні у ВРП підрозділу, який відповідав би за аналітичну 
роботу та стратегічне планування, пов’язане з функціонуванням судової системи. 

Наприклад, при створенні Верховного Суду рішенням ВРП від 27.10.2016 № 3021/0/15-16 було 
погоджено кількість суддів касаційних судів у складі Верховного Суду на рівні 30 одиниць у кожному 
суді (Касаційному адміністративному, Касаційному господарському, Касаційному кримінальному, 
Касаційному цивільному). 

Розуміючи завідому необґрунтованість запропонованих ДСА цифр, ВРП не мало можливості 
для їх перевірки, тому виходила з того, що в подальшому чисельність касаційних судів буде 
відкоригована на основі якихось розрахунків, які, знов-таки, повинна була виконати ДСА. В 
подальшому рішенням 30.07.2018 до ВРП надійшло звернення голови ДСА з пропозицією погодити 
уточнені цифри: у Касаційному адміністративному суді -56 суддів, касаційному господарському суді – 
45, Касаційному кримінальному суді – 42, Касаційному цивільному суді – 5311. Але і ці цифри 
викликають сумнів, оскільки статистика розгляду справ і після зміни кількості суддів свідчить, 
наприклад, про істотно більше навантаження Касаційного адміністративного суду порівняно з іншими 
судами. 

 
Загалом, аналізуючи структуру ВРП, можна зробити висновок, що більшість підрозділів і 

управлінь ВРП створені і виконують завдання, пов’язані з дисциплінарною функцією ВРП. Враховуючи 
кількість скарг і звернень з питань притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, левову 
частку робочого часу члени ВРП і Секретаріат витрачають на забезпечення дисциплінарних 
проваджень та забезпечення процедури оскарження рішень дисциплінарних палат. Але цей 
напрямок не є основною функцією і місією ВРП. Тому бажано розвантажити членів ВРП і секретаріат, 
надавши їм можливість більше уваги приділяти стратегічним питанням розвитку судової влади. Для 
цього необхідно реформувати службу інспекторів, зробивши її автономною у складі ВРП надавши 
відповідні повноваження щодо проведення перевірки скарг, розслідування дисциплінарних 
проступків та підготовки відповідних висновків які будуть передаватись на розгляд дисциплінарних 
палат. Це забезпечить не лише розвантаження членів ВРП, але і більше відповідатиме логіці ВРП як 
квазісудового органу, яка сьогодні порушується участю членів ВРП, що проводять перевірку за 
дисциплінарними скаргами, у дисциплінарному провадженні на боці «обвинувачення». Крім того, 
дисциплінарні інспектори могли б діяти проактивно, виконуючи функції з щодо контролю за 
діловодством в судах, дотриманням процесуальних строків, правильністю авторозподілу справ,  
матеріального забезпечення судів тощо.  

Порівняння структури Секретаріату ВРП та структури ДСА, ТУ ДСА показує, що паралелізму в 
роботі цих структур немає. Водночас, структура ДСА та ТУ ДСА може бути істотно оптимізована  
шляхом автоматизації діловодства, кадрів, бухгалтерії та обліку державного майна. При 
автоматичному опрацюванні інформації необхідність в утримуванні такого штату працівників відпаде 
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як на рівні ТУ ДСА так і в самому ДСА. Залишиться необхідність в бухгалтерах та спеціалістах з 
закупівель, які після відповідного укрупнення судів зможуть самостійно обслуговувати установи. 

 
Реформа ТУ ДСА. ДСА здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету 

України щодо фінансового забезпечення діяльності всіх судів (крім Верховного Суду та Вищого 
антикорупційного суду України), діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів 
суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони та 
Державної судової адміністрації України (ч. 2 ст. 148 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»). Щодо ВРП 
розпорядником є сама ВРП (ч.3 ст. 148). Функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих 
судів здійснюють ТУ ДСА (ч. 4 ст. 148). 

Аналіз ефективності фінансового забезпечення судів свідчить, що суди, які фінансуються через 
ТУ ДСА, зазвичай знаходяться в гіршому становищі, ніж суди, які взаємодіють з ДСА безпосередньо. 
Ми підтримуємо думку, згідно з якою великі місцеві суди (наприклад, районні суди великих міст) 
повинні отримати можливість самими виступати розпорядниками бюджетних коштів. Це 
дозволить скоротити навантаження на ТУ ДСА, ліквідувавши деякі з них. У разі реалізації ідеї 
укрупнення місцевих судів від ТУ ДСА можна буде відмовитися повністю. 

Якщо вийти за рамки нашого завдання і розглянути питання в більш глобальному аспекті, 
можна запропонувати модель укрупнення судів першої інстанції загальної юрисдикції шляхом 
створення окружних судів загальної юрисдикції в межах кожної області. Таким чином, ми отримаємо 
24 суди замість 663. Юрисдикція суду буде поширюватись на всю область. Це дасть можливість 
скоротити кількість голів судів і керівників апаратів з 663 до 24 відповідно. При цьому будівлі 
районних судів стануть офісами окружного суду і залишаться там же, де і були. Це не вплине на 
доступність до правосуддя, але надасть можливість регулювати навантаження в межах області за 
рахунок переміщення або відрядження судді на підставі рішення зборів або (та) наказу голови 
відповідного окружного суду в межах цієї області. Таким чином можна вирішити проблему судів, в 
яких відсутні судді, вирівняти навантаження на суддів в межах області, що скоротить терміни 

розгляду справ, розвантажити ВККС та ВРП в частині відрядження, або переведення суддів в 
межах однієї області, також зменшяться корупційні ризики та тиск на районному рівні, так як голова 
суду буде знаходитись в обласному центрі і, відповідно, авторозподіл буде відбуватись в 
центральному офісі суду в обласному центрі. Це поліпшить запровадження електронного 
судочинства, так як прийом і внесення в програму автоматичного діловодства буде відбуватись в 
районних офісах окружного суду. автоматичний розподіл буде відбуватись в головному офісі 
окружного суду, але добавивши в законі «Про судоустрій і статус суддів» відповідну спеціалізацію за 
територіальністю, стане можливим включати в авторозподіл тільки суддів відповідного районного 
офісу, а у разі відсутності добавляти суддю з найближчого району. Відповідне укрупнення позитивно 
вплине на уніфікацію процесів та однакове тлумачення законів в межах окружного суду. Після такого 
укрупнення відповідні підрозділи ТУ ДСА можуть реформуватись в структурний орган відповідного 
окружного суду. Після автоматизації діловодства, кадрів, бухгалтерії та відповідного укрупнення 
судів-штат ДСА можна скоротити до структурного підрозділу у складі ВРП. 

 
 

4. Роль і статус Ради суддів України 
 

Як вже зазначалося вище, РСУ має дуже обмежені повноваження щодо участі у суддівському 
врядуванні. По суті, єдине повноваження, яке РСУ може здійснювати самостійно – це церемоніальне 
повноваження щодо затвердження зразків посвідчень судді, судді у відставці (п 5 ч. 7 ст. 133 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів»). При цьому немає впевненості, що саме РСУ перебуває у 
найкращій позиції для того, щоб здійснювати навіть це, не найбільш важливе, повноваження (див. 
вище). 

В низці інших випадків РСУ лише надає «консультації» з інших питань функціонування судової 
системи. Це, як було сказано, надання «консультації» щодо положення про Єдину судову 
інформаційну (автоматизовану) систему (в майбутньому – ЄСІТС), положення про ДСА, типове 
положення про ТУ ДСА. 

Досвід надання консультацій щодо проекту положення про ЄСІТС при спробі впровадження 
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системи у 2019 році показує, що «надання консультацій» здійснювалося у формі розсилання проекту 
положення до Верховного Суду, апеляційних судів (з тим, щоб останні отримали реакцію місцевих 
судів), та отримання зворотного зв’язку. Врешті-решт, РСУ в рамках проведених консультацій надала 
пропозиції та зауваження щодо положення, надіслані окремими судами.  

Видається, що сама побудова РСУ як органу, до якого входять діючі судді, які не звільняються 
від діяльності щодо звільнення правосуддя, та органу, що організаційно залежить від ДСА (яка 
забезпечує діяльність РСУ – ч. 1 ст. 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») та не має 
власного аналітичного апарату, обумовила саме таку форму роботи, ефективність якої, на наш погляд, 
є досить низькою.  

Організаційна структура РСУ складається відповідних комітетів: з питань забезпечення 
незалежності суддів, з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів, з питань 
організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, з питань матеріально-
побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, з питань співпраці з державними, 
громадськими організаціями, засобами масової інформації, з питань комунікації з міжнародними 
організаціями, з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту 
інтересів.  

По суті, РСУ виступає посередником між органом, що затверджує відповідний акт, та суддями. 
Причому організаційно цей посередник знаходиться далеко не в найкращому становищі для 
отримання зворотного зв’язку від суддівського корпусу. Набагато краще було б, щоб після розробки 
проекту відповідного положення воно було не тільки розіслано навіть не всім судам, а всім суддям 
(що можна зробити і без РСУ, причому без надзусиль – в електронній формі), але і опубліковано у 
відкритому доступі, що дозволить отримати зворотний зв’язок не лише від суддів, але, у випадку з 
ЄСІТС, і від інших споживачів послуг системи – адвокатів та прокурорів.  

При цьому РСУ є не просто посередником, а посередником другого рівня, адже рада 
формується не суддівським корпусом напряму, а з’їздом суддів (ч. 2 ст. 133 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів». Тому проведення консультацій з РСУ навряд чи можна вважати таким, що 
забезпечує реалізацію демократичних принципів у суддівському врядуванні. 

Видається, що у відповідній частині функції РСУ дублюють представницькі функції ВРП, до 
складу якої входить «більшість суддів, обраних суддями». Виключення із закону вказівки на 
відповідні консультаційні повноваження РСУ, втім, не є нагальним завданням. Видається, що від 
нього можна утриматися з огляду на те, що ініціатива, скоріш за все, буде болісно сприйнята 
суддівським корпусом. 

З іншого боку, всі проекти нормативно-правових документів, які стосуються суддівського 
врядування, пропонується надсилати для отримання зауважень та пропозицій всім суддями 
України в електронній формі із встановленням розумного строку для їх надання. Відповідне 
положення можна закріпити у ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». 

Альтернативним вирішенням проблеми неефективності РСУ може бути комплекс заходів, що 
передбачають істотне підвищення ролі РСУ у механізмі стримувань і противаг, що мають існувати 
між органами суддівського врядування. У разі посилення ВРП в частині впливу на адміністрування 
судів можливо розглянути РСУ як противагу і засіб стримування повноважень ВРП. Це може бути 
досягнуто шляхом надання  РСУ функції певного контролю у вигляді погоджень перед прийняттям 
відповідних документів із зазначенням термінів і наслідків цих процедур. РСУ може бути надане 
право ініціювання процедури відкликання члена ВРП обраного з’їздом суддів. Для ефективної 
реалізації функцій РСУ необхідно на законодавчому рівні передбачити зменшення навантаження на 
члена РСУ, визначити кількість робочих днів на місяць для роботи в РСУ та утворити відповідний 
апарат РСУ, який може складати з організаційного відділу (3-4 одиниці), а також передбачати 
введення посади помічника для члена ради суддів за місцем знаходження РСУ. 

Доцільно передбачити комунікативну взаємодію ВРП, РСУ, ВККС, ДСА, НШСУ, ВС шляхом 
створення дорадчого органу, можливо, «комітету правосуддя» чи іншого.  

 
 

5. Висновки 
 

Не викликає сумнівів потреба в існуванні структури, яка опікується безпосереднім 
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організаційним та фінансовим забезпеченням судів. Наразі цю систему утворюють апарати судів, ТУ 
ДСА та ДСА, які, формально, підлягають загальному контролю ВРП та, у дуже обмеженому обсязі, 
РСУ. 

Покращення функціонування системи можна досягнути, зробивши взаємодію між її ланками, 
де можливо, більш прямою (відмовившись в певних випадках від ТУ ДСА, а в інших – консолідувавши 
ТУ ДСА), покращивши процес прийняття ключових рішень (затвердження ключових підзаконних 
нормативно-правових актів, визначення структури судів та підрозділів ДСА тощо), зробивши контроль 
з боку ВРП більш ефективним, підвищивши інституційну спроможність Секретаріату ВРП, насамперед, 
у сфері ІТ, та забезпечивши можливість ВРП оперативно застосовувати наслідки кадрового характеру 
до керівництва ДСА у разі недосягнення ключових показників ефективності. В сукупності це 
забезпечить вищий ступень інтеграції між ДСА та ВРП. Авторами сформульовані конкретні пропозиції 
щодо змін до чинного законодавства, спрямовані на реалізацію описаних кроків. 

Загалом, пропоновані зміни передбачають неухильну реалізацію логіки, згідно з якою ДСА 
здійснює оперативну діяльність з фінансового та організаційного забезпечення органів судової влади, 
а ВРП – нормативно-правове регулювання, визначення структури органів, що забезпечують 
функціонування судової системи, засад їх діяльності, стратегічне планування, контроль за діяльністю 
ДСА. 

При цьому, на наш погляд, повна інтеграція ДСА та ВРП (точніше, її Секретаріату) є 
недоцільними. Інтеграція є складним і витратним процесом, який означатиме черговий стрес для 
судової системи, водночас, здійснення інтеграції фактично може призвести не до підконтрольності 
ДСА (чи структур, що її замінять) ВРП, а до «розчинення» Секретаріату ВРП у ДСА (структурах, що її 
замінять). 

Викликає велике занепокоєння покладення ДСА певних дуже важливих функцій (зокрема, 
пов’язаних із впровадженням ЄСІТС) на ДП «ІСС» та ДП «ЦСС». Це видається неприпустимим. Більш 
того, видається, що монополізм одного підприємства в питанні реалізації критично важливої функції 
ІТ-забезпечення ЄСІТС несе досить багато шкоди. Слід серйозно розглянути можливість використання 
ІТ-продуктів третіх сторін, хоча б щодо окремих компонентів ЄСІТС. 

На сьогодні координація діяльності у сфері ІТ у судовій системі із загальнодержавною 
політикою та діяльністю у сфері ІТ перебуває на незадовільному рівні. На наш погляд, посилення 
інституційної спроможності ВРП, а також вдосконалення механізму прийняття рішень у відповідній 
сфері в сукупності з посиленням можливостей для контролю за оперативною діяльністю ДСА здатне 
сприяти вирішенню цієї проблеми. 

 
Іншим варіантом вирішення проблеми є більш глибоке реформування системи органів 

суддівського врядування, що передбачатиме:  
1. Створення автономної служби інспекторів у складі Секретаріату ВРП з відповідними 

повноваженнями щодо проведення самостійного розслідування дисциплінарних скарг, 
проведення перевірок та моніторингу; 

2. Створення відповідного директорату у складі секретаріату ВРП з підпорядкуванням Голові 
ВРП, до складу якого можуть увійти відповідні управління: 1. Управління концептуальної 
розробки і стратегічного планування ЄСІТС; 2. Управління матеріально –технічного аналізу та 
супроводу впровадження ЄСІТС; 3. Управління комунікаційної взаємодії установ судової 
системи та суміжних інститутів; 

3. Укрупнення судів першої інстанції загальної юрисдикції шляхом створення окружних судів, 
юрисдикція яких поширюється в межах областей ( будівлі і судді в районах залишаються; в 
Законі України «Про судоустрій і статус суддів» додається спеціалізація за територіальністю, 
що дасть можливість приймати справи і розглядати їх за місцем проживання по районних 
територіях; регулювати навантаження та скоротити обсяг необхідних адміністративних 
ресурсів); 

4. Після утворення нових окружних судів загальної юрисдикції, реорганізацію ТУ ДСА шляхом їх 
переведення в штат новоутвореного  окружного суду; 

5. В результаті автоматизації діловодства, ведення статистики, кадрової роботи, бухгалтерії 
реформування ДСА шляхом утворення відповідного директорату або розширення вище 
вказаного директорату. 
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6. Пропоновані зміни до законодавства 
 

 
Чинна редакція Текст законопроекту, пояснення Редакція із пропонованими змінами 

 1. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 
(Відомості Верховної Ради України, 2016, № 31, 
ст. 545): 

 

Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації суду 
… 
6. Кількість суддів у суді визначає Державна судова 
адміністрація України за погодженням з Вищою 
радою правосуддя з урахуванням судового 
навантаження та в межах видатків, визначених у 
Державному бюджеті України на утримання судів та 
оплату праці суддів. 
 

1) у частині шостій статті 19 слова «Державна 
судова адміністрація України за погодженням з 
Вищою радою» замінити словами «Вища рада»; 
 
Пояснення: враховуючи, що суди утворюються і 
ліквідуються законом України, нелогічним 
виглядає надання повноваження із визначення 
кількості суддів ДСА, яка, фактично, може 
повністю нівелювати рішення парламенту про 
утворення відповідного суду. Відповідне 
повноваження варто надати ВРП. 

Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації суду 
… 
6. Кількість суддів у суді визначає Вища рада 
правосуддя з урахуванням судового навантаження 
та в межах видатків, визначених у Державному 
бюджеті України на утримання судів та оплату праці 
суддів. 
 

Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення 
судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації 
… 
5. Порядок відрядження судді до іншого суду того 
самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою 
радою правосуддя за поданням Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, погодженим 
з Державною судовою адміністрацією України. 

2) у частині п’ятій статті 55 слова «погодженим з 
Державною судовою адміністрацією України» 
виключити; 
 
Пояснення: надання ДСА «блокуючих» 
повноважень не відповідає призначенню цього 
органу – організаційно та фінансово забезпечувати 
органи судової влади. 

Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення 
судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації 
… 
5. Порядок відрядження судді до іншого суду того 
самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою 
радою правосуддя за поданням Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. 

Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації 
України 
… 
3. Державна судова адміністрація України має 
територіальні управління. Рішення про утворення 

3) у частині третій статті 151 слова «Державною 
судовою адміністрацією за погодженням з Вищою 
радою правосуддя» виключити; 
 
Пояснення: ДСА не повинна встановлювати 

Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації 
України 
… 
3. Державна судова адміністрація України має 
територіальні управління. Рішення про утворення 
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територіальних управлінь та визначення їх кількості 
приймається Державною судовою адміністрацією 
України за погодженням з Вищою радою 
правосуддя. 

правила «сама для себе». територіальних управлінь та визначення їх кількості 
приймається Вищою радою правосуддя. 

Стаття 152. Повноваження Державної судової 
адміністрації України 
1. Державна судова адміністрація України: 
… 
12) розробляє та затверджує за погодженням із 
Вищою радою правосуддя Типове положення про 
апарат суду; 
… 
14) контролює діяльність Cлужби судової охорони; 
15) затверджує положення про бібліотеку суду; 
… 

4) пункти 12, 14 та 15 частини першої статті 152 
виключити; 
 
Пояснення: нормотворча функція у відповідній 
сфері повинна належати Вищій раді правосуддя 
(див. відповідні зміни до ст. 3 ЗУ «Про Вищу раду 
правосуддя).  
Що ж стосується контролю за діяльністю Служби 
судової охорони, такий контроль не узгоджується 
з призначенням ДСА як органу, що здійснює 
організаційне та фінансове забезпечення органів 
судової влади. 
Бібліотека може створюватися в судах за потреби 
як частина апарату суду (хоча більш доцільним з 
централізоване забезпечення судів електронними 
ресурсами), проте обов’язково передбачати її 
існування не слід. 

Стаття 152. Повноваження Державної судової 
адміністрації України 
1. Державна судова адміністрація України: 
… 
 
 
 
… 
 

 
 
…  

Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації 
України 
… 
2. Голова Державної судової адміністрації України 
призначається на посаду і звільняється з посади 
Вищою радою правосуддя. 
Призначення Голови Державної судової 
адміністрації України здійснюється на конкурсній 
основі. 
… 
 

5) у статті 153: 
частину другу доповнити абзацом такого змісту: 
«Вища рада правосуддя може висловити недовіру 
Голові державної судової адміністрації, що має 
наслідком його звільнення з посади.» 
 
Пояснення: досвід свідчить про гостру 
необхідність забезпечити вищий ступень 
підзвітності голови ДСА конституаційному органу 
судового врядування – ВРП. 

Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації 
України 
…  
2. Голова Державної судової адміністрації України 
призначається на посаду і звільняється з посади 
Вищою радою правосуддя. 
Призначення Голови Державної судової 
адміністрації України здійснюється на конкурсній 
основі. 
Вища рада правосуддя може висловити недовіру 
Голові державної судової адміністрації, що тягне 
його звільнення з посади. 
… 
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4. Голова Державної судової адміністрації України: 
… 
3) вносить на розгляд Вищої ради правосуддя 
подання щодо визначення граничної чисельності 
працівників Державної судової адміністрації 
України, у тому числі її територіальних управлінь; 
… 
8) затверджує положення про територіальне 
управління Державної судової адміністрації 
України та положення про структурні підрозділи 
Державної судової адміністрації України; 
… 
12) затверджує структуру, штатний розпис 
Державної судової адміністрації України та її 
територіальних управлінь; 
… 

у частині четвертій пункти 3, 8, 12 виключити; 
 
Пояснення: ДСА не повинна мати ні «права вето» 
стосовно питань регулювання своєї діяльності 
(маючи виключне повноваження щодо 
ініціювання вирішення певних питань), ні, тим 
більше, виключного права одноосібно визначати 
засади своєї діяльності. Кореспондуючі зміни 
внесені до ст. 3 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя». 

4. Голова Державної судової адміністрації України: 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 

8. Голова Державної судової адміністрації України 
вносить на розгляд Вищої ради правосуддя 
подання щодо визначення граничної чисельності 
працівників Державної судової адміністрації 
України, у тому числі її територіальних управлінь. 

  

Стаття 154. Територіальні органи Державної судової 
адміністрації України 
… 
7. Територіальні управління Державної судової 
адміністрації України здійснюють свою діяльність 
відповідно до положення про них, що 
затверджується Головою Державної судової 
адміністрації України на підставі типового 
положення про територіальне управління 
Державної судової адміністрації України. 
 

6) у частині сьомій статті 154 слова «що 
затверджується Головою Державної судової 
адміністрації України на підставі типового 
положення про територіальне управління 
Державної судової адміністрації України» 
виключити; 
 
Пояснення: відповідні повноваження планується 
передати ВРП. Це питання пропонується вирішити 
у Законі України «Про Вищу раду правосуддя», 
тому ч. 7 ст. 154 Закону України «Про судоустрій і 

Стаття 154. Територіальні органи Державної судової 
адміністрації України 
… 
7. Територіальні управління Державної судової 
адміністрації України здійснюють свою діяльність 
відповідно до положення про них. 
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статус суддів» пропонується просто виключити для 
усунення колізії, не створюючи дублювання. 

Стаття 155. Апарат суду 
… 
2. Положення про апарат суду розробляється на 
підставі типового положення про апарат суду та 
затверджується зборами суддів відповідного суду. 
Тимчасове положення про апарат новоутвореного 
суду затверджується тимчасово виконуючим 
обов’язки керівника апарату цього суду. 
Типове положення про апарат суду затверджує 
Державна судова адміністрація України за 
погодженням із Вищою радою правосуддя. 
… 

7) у абзаці другому частини другої статті 155 слова 
«Державна судова адміністрація України за 
погодженням із Вищою радою» замінити словами 
«Вища рада»; 
 
Пояснення: ДСА не повинна мати права 
одноосібно визначати засади своєї діяльності. 
Врегулювання відповідних відносин відповідає 
призначенню ВРП. Кореспондуючі зміни внесені 
до ст. 3 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя». 

Стаття 155. Апарат суду 
… 
2. Положення про апарат суду розробляється на 
підставі типового положення про апарат суду та 
затверджується зборами суддів відповідного суду. 
Тимчасове положення про апарат новоутвореного 
суду затверджується тимчасово виконуючим 
обов’язки керівника апарату цього суду. 
Типове положення про апарат суду затверджує 
Вища рада правосуддя. 
… 

Стаття 158. Бібліотека суду 
1. Для забезпечення судів нормативно-правовими 
актами, спеціальною науковою літературою, 
матеріалами судової практики в кожному суді 
може створюватися бібліотека суду. Фонди 
бібліотеки формують друковані видання та 
комп’ютерні бази даних. 
2. Положення про бібліотеку суду затверджується 
Державною судовою адміністрацією України. 

8) статтю 158 виключити; 
 
Пояснення: не варто передбачати обов'язкове 
існування «паперових» бібліотек в кожному суді. В 
будь-якому разі, за потреби вони можуть 
створюватися як складова апарату суду (як, 
власне, і передбачено чинним положенням). 

 

Стаття 159. Служба судових розпорядників 
… 
5. Порядок створення та діяльності служби судових 
розпорядників визначається положенням, що 
затверджується Головою Державної судової 
адміністрації України за погодженням із Вищою 
радою правосуддя. 

9) у частині п'ятій статті 159 слова «Головою 
Державної судової адміністрації України за 
погодженням із» виключити; 
 
Пояснення: можливість затверджувати положення 
суперечить призначенню ДСА як органу, що 
забезпечує фінансове та організаційне 
забезпечення органів судової влади. 
Кореспондуючі зміни вносяться до ст. 3 Закону 
України «Про Вищу раду правосуддя». 

Стаття 159. Служба судових розпорядників 
… 
5. Порядок створення та діяльності служби судових 
розпорядників визначається положенням, що 
затверджується Вищою радою правосуддя. 

Стаття 161. Статус Служби судової охорони 10) у статті 161: Стаття 161. Статус Служби судової охорони 
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… 
2. Служба судової охорони підзвітна Вищій раді 
правосуддя та підконтрольна Державній судовій 
адміністрації України. 
… 
4. Служба судової охорони складається з 
центрального органу управління та територіальних 
підрозділів Служби. 
Граничну чисельність центрального органу 
управління та територіальних підрозділів Служби 
судової охорони затверджує Державна судова 
адміністрація України. 
Рішення про утворення територіальних підрозділів 
Служби судової охорони приймається Головою 
Служби за погодженням з Державною судовою 
адміністрацією України. 
Структуру та штатну чисельність центрального 
органу управління та територіальних підрозділів 
Служби судової охорони затверджує Голова Служби 
за погодженням з Державною судовою 
адміністрацією України. 
… 

у частині другій слова «та підконтрольна 
Державній судовій адміністрації України»; 
у абзаці другому частини четвертої слова 
«Державна судова адміністрація замінити 
словами «Вища рада правосуддя»; 
у абзаці третьої частини четвертої слова 
«Державною судовою адміністрацією замінити 
словами «Вищою радою правосуддя»; 
у абзаці четвертому частини четвертої слова 
«Державною судовою адміністрацією замінити 
словами «Вищою радою правосуддя»; 
 
Пояснення: положення про «контроль» з боку ДСА 
не має на сьогодні змістовного наповнення. Крім 
того, надання ДСА контрольних повноважень явно 
не відповідає призначенню цього органу. 
Аналогічно, не відповідає призначенню ДСА 
надання цьому органу будь-яких повноважень з 
регулювання діяльності Служби судової охорони. 
 

… 
2. Служба судової охорони підзвітна Вищій раді 
правосуддя. 
… 
4. Служба судової охорони складається з 
центрального органу управління та територіальних 
підрозділів Служби. 
Граничну чисельність центрального органу 
управління та територіальних підрозділів Служби 
судової охорони затверджує Вища рада 
правосуддя. 
Рішення про утворення територіальних підрозділів 
Служби судової охорони приймається Головою 
Служби за погодженням з Вищою радою 
правосуддя. 
Структуру та штатну чисельність центрального 
органу управління та територіальних підрозділів 
Служби судової охорони затверджує Голова Служби 
за погодженням з Вищою радою правосуддя. 
… 

 2. У Законі України «Про Вищу раду правосуддя» 
(Відомості Верховної Ради України, 2017, № 7-8, 
ст. 50): 

 

Стаття 3. Повноваження Вищої ради правосуддя 
1. Вища рада правосуддя: 
… 
12) погоджує кількість суддів у суді; 

1) у статті 3:  
у пункті 12 слово «погоджує» замінити словом 
«визначає»; 
 
Пояснення: враховуючи, що суди утворюються і 
ліквідуються законом України, нелогічним 
виглядає надання повноваження із визначення 
кількості суддів ДСА, яка, фактично, може 
повністю нівелювати рішення парламенту про 

Стаття 3. Повноваження Вищої ради правосуддя 
1. Вища рада правосуддя: 
… 
12) визначає кількість суддів у суді; 
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утворення відповідного суду. Відповідне 
повноваження варто надати ВРП. 

13) затверджує Положення про Єдину судову 
інформаційну (автоматизовану) систему, 
Положення про Державну судову адміністрацію 
України та типове положення про її територіальні 
управління, Положення про Службу судової 
охорони, Положення про проведення конкурсів для 
призначення на посади державних службовців у 
судах, органах та установах системи правосуддя, 
Положення про Комісію з питань вищого корпусу 
державної служби в системі правосуддя, Порядок 
ведення Єдиного державного реєстру судових 
рішень; 

у пункті 13 слова «Положення про Державну 
судову адміністрацію України та типове 
положення про її територіальні управління» 
виключити; 
 
Пояснення: зміни до пункту є технічними, 
відповідні відносини врегульовані нижче у п. 20, 
замість типового положення про ТУ ДСА ВРП має 
затверджувати власне положення. 

13) затверджує Положення про Єдину судову 
інформаційну (автоматизовану) систему, 
Положення про Службу судової охорони, 
Положення про проведення конкурсів для 
призначення на посади державних службовців у 
судах, органах та установах системи правосуддя, 
Положення про Комісію з питань вищого корпусу 
державної служби в системі правосуддя, Порядок 
ведення Єдиного державного реєстру судових 
рішень; 

14) погоджує Типове положення про апарат суду, 
Положення про порядок створення та діяльності 
служби судових розпорядників; 
… 

у пункті 14 слово «погоджує» замінити словом 
«затверджує»; 

14) затверджує Типове положення про апарат суду, 
Положення про порядок створення та діяльності 
служби судових розпорядників; 
… 

17) затверджує за поданням Державної судової 
адміністрації України нормативи кадрового, 
фінансового, матеріально-технічного та іншого 
забезпечення судів; 
… 

у пункті 17 частини першої статті 3 слова «за 
поданням Державної судової адміністрації» 
виключити; 
 
Пояснення: ДСА не повинна визначати нормативи 
«сама для себе». ВРП повинна мати можливість 
визначити і змінити відповідні нормативи за 
власною ініціативою і на власний розсуд. 

17) затверджує нормативи кадрового, фінансового, 
матеріально-технічного та іншого забезпечення 
судів; 
… 

20) визначає за поданням Голови Державної 
судової адміністрації України граничну чисельність 
працівників Державної судової адміністрації 
України, у тому числі її територіальних управлінь; 
… 

у пункті 20 слова «за поданням Голови Державної 
судової адміністрації України» виключити, 
доповнити пункт словами «затверджує структуру, 
штатний розпис Державної судової адміністрації 
України та її територіальних управлінь; затверджує 
положення про територіальне управління 
Державної судової адміністрації України та 
положення про структурні підрозділи Державної 

20) визначає граничну чисельність працівників 
Державної судової адміністрації України, у тому 
числі її територіальних управлінь; затверджує 
структуру, штатний розпис Державної судової 
адміністрації України та її територіальних 
управлінь; затверджує положення про Державну 
судову адміністрацію, територіальні управління 
Державної судової адміністрації України та 
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судової адміністрації України;» 
 
Пояснення: слід забезпечити істотно більший 
вплив ВРП на діяльність ДСА шляхом надання ВРП 
повноважень визначати структуру і ДСА, і ТУ ДСА. 

положення про структурні підрозділи Державної 
судової адміністрації України; 

 доповнити статтю новою частиною четвертою 
такого змісту: 
«4. Проекти нормативно-правових актів, що 
підлягають затвердженню Вищою радою 
правосуддя, разом з пояснювальними записками 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої 
ради правосуддя з метою отримання зауважень і 
пропозицій. Строк, протягом якого приймаються 
зауваження і пропозиції, не може бути меншим, 
ніж один місяць. Усі зауваження та пропозиції, 
отримані протягом встановленого строку, 
підлягають обов'язковому розгляду Вищою радою 
правосуддя.» 
 
Пояснення: нововведення спрямована на 
забезпечення можливості врахування зауважень і 
пропозицій суддів та «споживачів» послуг, які 
надаються судами. 

4. Проекти нормативно-правових актів, що 
підлягають затвердженню Вищою радою 
правосуддя, разом з пояснювальними записками 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої 
ради правосуддя з метою отримання зауважень і 
пропозицій. Строк, протягом якого приймаються 
зауваження і пропозиції, не може бути меншим, 
ніж один місяць. Усі зауваження та пропозиції, 
отримані протягом встановленого строку, 
підлягають обов'язковому розгляду Вищою радою 
правосуддя. 

 3. У Законі України «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та 
інших законодавчих актів» (Відомості Верховної 
Ради України, 2017, № 48, ст. 436): 

 

Стаття 6. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
13. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 

1) у розділі 1 (стаття 6 Господарського 
процесуального кодексу у новій редакції) слова 
«за поданням Державної судової адміністрації 
України та» виключити; 
 

Стаття 6. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
13. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
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радою правосуддя за поданням Державної судової 
адміністрації України та після консультацій з Радою 
суддів України. 

Пояснення: ДСА не повинна мати визначального 
впливу на затвердження положення про ЄСІТС, 
яке, по суті, встановлює правила для самої ДСА. 

радою правосуддя після консультацій з Радою 
суддів України. 

Стаття 14. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
13. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя за поданням Державної судової 
адміністрації України та після консультацій з Радою 
суддів України. 

2) у розділі 2 (частина тринадцята статті 14 
Цивільного процесуального кодексу України у 
новій редакції) слова «за поданням Державної 
судової адміністрації України та» виключити; 

Стаття 14. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
13. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя після консультацій з Радою 
суддів України. 

Стаття 18. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
13. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя за поданням Державної судової 
адміністрації України та після консультацій з Радою 
суддів України. 

3) у розділі 3 (частина тринадцята статті 18 нової 
редакції Кодексу адміністративного судочинства 
України) слова «за поданням Державної судової 
адміністрації України та» виключити; 

Стаття 18. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
13. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя після консультацій з Радою 
суддів України. 

Стаття 35. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система. Визначення складу суду 
1. У суді функціонує Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система, що забезпечує, 
зокрема: 
1) об’єктивний і неупереджений розподіл 
матеріалів кримінального провадження між 
суддями з додержанням принципів черговості та 
однакової кількості проваджень для кожного судді; 
2) визначення присяжних для судового розгляду з 
числа осіб, які внесені до списку присяжних; 
3) надання фізичним та юридичним особам 
інформації про стан розгляду матеріалів 
кримінального провадження у порядку, 
передбаченому цим Кодексом; 

4) у підпункті 5 пункту 7 § 1 розділу 4 (нова 
редакція статті 35 Кримінального процесуального 
кодексу) слова «за поданням Державної судової 
адміністрації України та» виключити; 

Стаття 35. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система. Визначення складу суду 
1. У суді функціонує Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система, що забезпечує, 
зокрема: 
1) об’єктивний і неупереджений розподіл 
матеріалів кримінального провадження між 
суддями з додержанням принципів черговості та 
однакової кількості проваджень для кожного судді; 
2) визначення присяжних для судового розгляду з 
числа осіб, які внесені до списку присяжних; 
3) надання фізичним та юридичним особам 
інформації про стан розгляду матеріалів 
кримінального провадження у порядку, 
передбаченому цим Кодексом; 
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4) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та 
етапів її руху; 
5) участь учасників судового процесу у судовому 
засіданні в режимі відеоконференції. 
Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні 
керуючі, судові експерти, державні органи, органи 
місцевого самоврядування та суб’єкти 
господарювання державного та комунального 
секторів економіки реєструють офіційні електронні 
адреси в Єдиній судовій інформаційно-
телекомунікаційній системі в обов’язковому 
порядку. Інші особи реєструють офіційні електронні 
адреси в Єдиній судовій інформаційно-
телекомунікаційній системі в добровільному 
порядку. 
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 
система підлягає захисту із застосуванням 
комплексної системи захисту інформації з 
підтвердженою відповідністю. 
Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя за поданням Державної судової 
адміністрації України та після консультацій з Радою 
суддів України. 
… 

4) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та 
етапів її руху; 
5) участь учасників судового процесу у судовому 
засіданні в режимі відеоконференції. 
Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні 
керуючі, судові експерти, державні органи, органи 
місцевого самоврядування та суб’єкти 
господарювання державного та комунального 
секторів економіки реєструють офіційні електронні 
адреси в Єдиній судовій інформаційно-
телекомунікаційній системі в обов’язковому 
порядку. Інші особи реєструють офіційні електронні 
адреси в Єдиній судовій інформаційно-
телекомунікаційній системі в добровільному 
порядку. 
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 
система підлягає захисту із застосуванням 
комплексної системи захисту інформації з 
підтвердженою відповідністю. 
Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя після консультацій з Радою 
суддів України. 
… 

Стаття 15-1. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
7. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя за поданням Державної судової 
адміністрації України та після консультацій з Радою 
суддів України". 

5) у пункті 5 § 1 розділу 5 (нова редакція статті 15-1 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів») 
слова «за поданням Державної судової 
адміністрації України та» виключити; 

Стаття 15-1. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система 
… 
7. Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему затверджується Вищою 
радою правосуддя після консультацій з Радою 
суддів України". 

2. Підпункт 1 пункту 3, підпункт 5 пункту 6)  пункт 2 § 2 розділу 4 викласти у такій редакції:  2. Підпункт 1 пункту 3, підпункт 5 пункту 
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7, підпункти 1, 2, 4 пункту 13, підпункт "б" підпункту 
1, підпункт "а" підпункту 3 пункту 17, пункт 
19, підпункт "б" підпункту 13 пункту 24, підпункт 1 
пункту 25 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня 
початку функціонування Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи. 
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 
система починає функціонувати через 90 днів з 
дня опублікування Державною судовою 
адміністрацією України у газеті "Голос України" та 
на веб-порталі судової влади оголошення про 
створення та забезпечення функціонування Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи. 
 

 
Пояснення: пропоновані зміни, по-перше, 
забезпечують для ВРП можливість прийняття 
рішення щодо запровадження ЄСІТС. По-друге, 
створюється можливість поетапного 
запровадження ЄСІТС, що, як показала практика, 
може бути дуже доцільним і навіть 
невідворотним. По-третє, передбачається 
можливість «плану «Б» на випадок, коли ЄСІТС в 
силу певних причин не буде функціонувати після 
моменту його офіційного запровадження. 

7, підпункти 1, 2, 4 пункту 13, підпункт "б" підпункту 
1, підпункт "а" підпункту 3 пункту 17, пункт 
19, підпункт "б" підпункту 13 пункту 24, підпункт 1 
пункту 25 § 1 цього розділу вводяться в дію з дати 
початку функціонування Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи через 
30 днів з дня опублікування Вищою радою 
правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-
порталі судової влади відповідного оголошення. 
Положенням про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційної систему може передбачатися 
поетапне запровадження системи. У разі 
неможливості використання системи підлягають 
застосування правила, що діяли на дату початку 
функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи. 
 

 
ІІ. Прикінцеві і перехідні положення: 
 
1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування. 
2. Вищій раді правосуддя: 
протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону затвердити положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему; 
протягом двох місяців з дня затвердження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затвердити технічне завдання на розробку 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; 
протягом шести місяців з дня затвердження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему забезпечити початок функціонування 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 
3. Встановити, що Вища рада правосуддя здійснює закупівлю товарів і послуг, необхідних для запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи. 
 
Пояснення: пропоновані зміни наділяють ВРП повноваженнями затвердити положення про ЄСІТС ще до дня її запровадження, передбачають, що саме 
положення про ЄСІТС є підставою для розробки ТЗ на розробку відповідного програмного забезпечення. Відповідальність за запровадження ЄСІТС 
покладається на ВРП, для чого їй надаються додаткові важелі у вигляді здійснення закупівлі товарів і послуг, необхідних для запровадження ЄСІТС.  
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