


Додаток  

до рішення Ради суддів України 

від 20.12.2019 року № 100 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Ради суддів України 

від 20.12.2019 року № 100 

ПЛАН РОБОТИ 

РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ НА 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Завдання 

 
Термін виконання 

Відповідальні 

особи 

Залучаються до 

участі 

1 2 3 4 5 

1.  

Розробка Положення про правовий захист суддів  

сумісно з Комітетом з питань забезпечення 

незалежності суддів. 

26 червня 2020 року Діброва Г.І. 

 

2.  

Розробка правил поведінки працівників апарату 

суду сумісно з Комітетом з питань дотримання 

етичних норм, запобігання корупції і 

врегулювання конфлікту інтересів. 

26 червня 2020 року Діброва Г.І. 

 

3.  

Здійснення заходів з метою вирішення питань 

правового та соціального захисту суддів та 

працівників апарату судів, розташованих в 

районах проведення антитерористичної операції, в 

тому числі з судів, діяльність яких фактично 

припинена 

18 грудня 2020 року Діброва Г.І. 

 

4.  

Підготовка, аналіз та розгляд питань про 

діяльність Державної судової адміністрації щодо 

соціального забезпечення суддів, у тому числі 

суддів у відставці, медичного обслуговування і 

26 червня 2020 року Діброва Г.І. 

 



санаторно-курортного лікування суддів та 

працівників апарату суддів 

5.  

На виконання відповідних рішень з’їздів 

продовжувати використовувати всі можливості та 

вживати заходи для вирішення питання усунення 

дискримінації в оплаті праці, необхідності її 

перегляду 

26 червня 2020 року Діброва Г.І. 

 

6.  

Продовжити впровадження проекту «Зручний суд» 

на виконання рішення РСУ № 72 від 26.10.2018 та 

розробку стандартів організації роботи суду за 

участю міжнародних експертів 

 

 

18 грудня 2020 року 
Бутенко В.О. 

 

7.  

Виконання рішень ХVІІ позачергового з’їзду 

суддів України в частині, що стосується 

організаційного забезпечення роботи судів  

27 березня 2020 року 

Кравчук В.М. 

 

8.  

Розробка та оновлення навчальних тренінгів з 

судового адміністрування. Запровадження 

обов’язкового курсу судового адміністрування для 

усіх суддів 

27 березня 2020 року 

Кравчук В.М. 

 

9.  

Забезпечення підключення всіх 

судів до Єдиного демографічного реєстру.  

 

27 березня 2020 року 

Кравчук В.М. 

 

10.  
Відновити публікацію видання журналу 

«Суддівське самоврядування» 
24 квітня 2020 року Бутенко В.О. 

 

11.  

Розробка алгоритмів постійної взаємодії з 

проектом, сприяння щодо протидії домашньому 

насильству. 

28 лютого 2020 року Бутенко В.О. 

 

12.  

Підведення підсумків за результатами співпраці з 

Проектом ЄС «Право-Justice», продовження 

подальшої співпраці з проектом, зустрічі з 

експертами проекту. 

18 грудня 2020 року Бутенко В.О. 

 



13.  Організація робочих візитів до іноземних держав. 18 грудня 2020 року Бутенко В.О.  

14.  
Здійснення заходів на виконання Плану взаємодії 

РСУ та Програми USAID «Нове правосуддя». 
18 грудня 2020 року Бутенко В.О. 

 

15.  

Залучення міжнародних Проектів для надання 

організаційної підтримки з проведення засідань та 

навчань РСУ. 

18 грудня 2020 року Бутенко В.О. 

 

16.  
Розробка плану заходів з питань незалежності 

суддів з міжнародними експертами та ВРП 
18 грудня 2020 року Бутенко В.О. 

 

17.  

Презентація звіту про підсумки співпраці Ради 

суддів України з Українсько-канадським проектом 

підтримки судової реформи за 2018 рік, розробка 

алгоритмів постійної взаємодії з проектом з питань 

протидії домашньому насильству онлайн. 

28 лютого 2020 року Бутенко В.О. 

 

18.  
Затвердження кодексу суддівської етики та правил 

поведінки працівників суду  
27 березня 2020 року Краснов Є.В. 

 

19.  
Затвердження Принципів професійної етики у 

сфері правосуддя 
27 березня 2020 року Краснов Є.В. 

 

20.  
Розробити зміни до Положення Ради суддів 

України про заохочення  
28 лютого 2020 року Жук А.В. 

 

21.  
Створити постійно-діючий дебат-клуб за участю 

журналістів 
 Ткачук О.С. 

 

22.  

Розробити типові заходи реагування на факти 

поширення в ЗМІ недостовірної інформації та 

інформації, що підпиває авторитете суддівської 

влади 

 
Гребенюк Т.Д. 

Савенко О.М. 

 

23.  

Підготовка проекту змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо зміни механізму 

обрання суддів на адміністративні, за наявності 

конфлікту та кризових ситуацій в судах. 

 Бутенко В.О. 

 



24.  Розробити заходи щодо відновлення роботи Шкло.  Остапук В.І.  

25.  
Розробити план фінансових потреб комітетів Ради 

суддів України. 
 Ткачук О.С. 

 

26.  

Розробити план навчання членів Ради суддів 

України передовим практикам організації роботи 

органів суддівського самоврядування. 

 Бутенко В.О. 

 

27.  

Розробка заходів для участі РСУ в процесі 

вирішення питань фінансування судової гілки 

влади 

 Остапук В.І. 

 

28.  
Розробити заходи забезпечення суддів службовим 

житлом 
 Остапук В.І. 

 

29.  Розробити Положення про правовий захист суддів  Діброва Г.І.  

    

 

ЗАХОДИ 

РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ НА 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Завдання 

 
Термін виконання Відповідальні особи 

Залучаються до 

участі 

1 2 3 4 5 

30.  
Проведення конференцій, робочих груп, круглих 

столів за участю міжнародних експертів. 
18 грудня 2020 року Бутенко В.О. 

 

31.  

Організація зустрічей з іноземними експертами, 

суддями для членів Ради суддів України (далі - 

РСУ) та їх комітетів. 

18 грудня 2020 року Бутенко В.О. 

 

32.  
Організація круглих столів щодо суддівської етики 

та конфлікту інтересів на регулярній основі 
Протягом 2020 року Краснов Є.В. 

 

 


	РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

