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Додаток  

До рішення Ради суддів України 

від 01 березня 2019 року № 15 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради суддів України 

від 04 лютого 2016 року № 3 

(у редакції рішення  

від 01 березня 2019 року № 15) 

 

Положення Ради суддів України  про комітет з питань дотримання 

етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів 

 

Розділ I. Загальні положення 

 

Стаття 1. Предмет регулювання Положення 

 

1.1. Це Положення визначає  завдання, організацію і порядок діяльності 

Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупціїі 

врегулювання конфлікту інтересів (далі - Комітет) з метою реалізації 

повноважень Ради суддів України (далі, якщо не вказано інше, - Ради), наданих 

Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (далі, 

якщо не вказано інше,- Законом), Положенням про Раду суддів України, 

Положенням про комітети Ради суддів та іншими нормативно-правовими 

актами. 

1.2.   Це Положення регулює: 

- основні завдання діяльності Комітету; 

- порядок скликання, підготовки та проведення засідань Комітету;  

- порядок подання та реєстрації звернень до Комітету, а також 

здійснення перевірок, розгляду звернень та повідомлень щодо порушень норм 

етики та конфлікту інтересів у діяльності суддів;   

- порядок та підстави підготовки проектів консультативних висновків 

з питань етики та/або конфлікту інтересів, проектів рішень щодо врегулювання 

конфлікту інтересів та щодо звернення до уповноважених органів щодо 

притягнення судді до  відповідальності; 

- права та обов’язки голови та членів Комітету;  

- інші процедурні питання діяльності Комітету. 

1.3.  Комітет у своїй діяльності керується принципами колегіальності, 

безсторонності, незалежності, об’єктивності, законності, та іншими основними 

принципами права. 

 

Стаття 2. Мета та завдання діяльності Комітету 

 

2.1.  Метою діяльності Комітету є здійснення на основі принципу 

саморегуляції та самоврядування судової влади заходів, спрямованих на 
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дотримання етичних норм, запобігання корупції, забезпечення реалізації 

покладених на Раду повноважень щодо врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, передбачених Законом, зокрема, шляхом підготовки 

відповідних рішень, в порядку, визначеному законодавством та цим 

Положенням. 

2.2.  Завдання діяльності Комітету: 

- підготовка проектів роз’яснень, рекомендацій та консультативних 

висновків Ради щодо застосування та тлумачення правил суддівської етики, 

законодавства у сфері запобігання корупції, законодавства про врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності суддів  та присяжних під час здійснення 

правосуддя; 

- організація підготовки та розробки  коментарів, навчальних матеріалів,  

інформаційних, аналітичних, роз’яснювальних матеріалів для суддів та 

присяжних під час здійснення правосуддя з питань застосування Кодексу 

суддівської етики, дотримання етичних норм та принципів, законодавства у 

сфері запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів у професійній 

діяльності судді. 

- розгляд та здійснення дій щодо перевірки за зверненнями у зв’язку з 

порушенням правил суддівської етики, законодавства у сфері запобігання 

корупції, законодавства про конфлікт інтересів; 

- підготовка проектів рішень Ради щодо врегулювання конфлікту 

інтересів; 

- виявлення випадків несвоєчасного повідомлення або неповідомлення 

про наявність конфлікту інтересів в суддівській діяльності; 

-  за наявності належних підстав, підготовка проектів рішень Ради щодо 

звернення до уповноважених органів стосовно притягнення судді до 

відповідальності; 

- направлення на запит ВРП, ВККСУ інформації про відповідність 

поведінки суддів правилам суддівської етики для внесення у суддівське досьє 

відповідно до Порядку формування і ведення суддівського досьє; 

- забезпечення здійснення Радою інших заходів контролю за дотриманням 

правил суддівської етики, вимог законодавства про запобігання корупції та про 

конфлікт інтересів у діяльності суддів; 

- організація та здійснення в межах повноважень Комітету інших заходів, 

спрямованих на формування сталого усвідомлення неприпустимості порушення 

правил суддівської етики, законодавства про конфлікт інтересів, вчинення 

корупційних діянь та інших видів правопорушень; 

- підготовка до погодження (в тому числі, надання пропозицій щодо 

проектів, внесення змін тощо) проектів порядків та методологій 

кваліфікаційного та регулярного оцінювання та самооцінювання суддів, а також 

положення щодо порядку складення іспиту та методики його оцінювання;  

- підготовка консультативного висновку до проекту Порядку ведення 

суддівського досьє та/або проектів змін до порядку; 

- розробка та затвердження типової Антикорупційної програми Ради 

суддів України; 
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- за наявності належних підстав, підготовка проектів рішень Ради щодо 

звернення до уповноважених органів стосовно притягнення  

до відповідальності адвокатів та прокурорів.  

 

Розділ IІ. Організація діяльності Комітету 

 

Стаття 3.   Порядок формування, склад та строк діяльності  Комітету 

3.1. Перелік, кількісний та персональний склад членів Комітету 

формується з членів Ради відповідно до Положення про комітети Ради суддів 

України. 

3.2.  Мінімальна кількість членів комітету визначається Радою. 

3.3.  Комітет утворюється рішенням Ради та діє протягом строку 

повноважень Ради, якщо не прийнято рішення про його ліквідацію. 

 

Стаття 4. Права та обов’язки, повноваження голови та членів 

Комітету 

4.1. Голова та члени Комітету мають ті ж самі права, що і члени Ради, 

які визначені Положенням про комітети Ради суддів України. 

4.2. Голова Комітету призначається Радою відповідно до Положення 

про комітети Ради суддів України. 

4.3. Голова Комітету: 

- визначає питання, що належать до повноважень Комітету шляхом 

внесення пропозицій голові Ради; 

- організовує роботу відповідного Комітету та головує на його 

засіданнях; 

- забезпечує підготовку матеріалів до засідання Комітету (з цією 

метою голова Комітету попередньо вивчає матеріали, що надійшли на його 

розгляд, та доручає члену Комітету здійснити перевірку відомостей, 

викладених у пропозиціях, зверненнях, скаргах, повідомленнях, підготувати 

проект висновку Комітету, забезпечити підготовку матеріалів до засідання 

Комітету); 

- доповідає про результати засідань Комітету голові Ради та подає 

акти Комітету щодо розглянутих ним питань на розгляд Ради; 

- координує діяльність Комітету з іншими Комітетами, в тому числі у 

питаннях, розгляд яких доручено декільком Комітетам; 

-  сприяє членам Комітету у виконанні доручень Ради та здійсненні їх 

повноважень; 

- підписує акти Комітету та здійснює необхідне листування, 

забезпечує підготовку розглянутих Комітетом матеріалів до засідання Ради (з 

цією метою голова Комітету доручає члену Комітету підготувати матеріали для 

доповіді на засіданні Ради, доповісти на засіданні Ради); 

- вирішує інші питання організації діяльності Комітету та здійснює 

інші повноваження, визначені Положенням про комітети Ради суддів України, 

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.   

4.4.   Голова Комітету повідомляє членів Комітету, секретаря та голову 

Ради про свою відсутність та/або щодо тимчасової неможливості виконання 
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обов’язків. Обов’язки голови, за його відсутності або настання обставин, що 

тимчасово унеможливлюють виконання обов'язків головою Комітету, виконує 

інший член Комітету за розпорядженням Голови Ради. 

4.5.  Члени Комітету мають обов’язки, визначені Положенням про 

комітети Ради суддів України.  

4.6. У разі настання обставин, що тимчасово унеможливлюють участь у 

роботі Комітету, член Комітету інформує Голову Комітету із зазначенням таких 

обставин. 

4.7.  Повноваження голови та членів Комітету припиняються у разі: 

- звільнення суддів з посади або припинення їх суддівських повноважень; 

- припинення строку повноважень Ради; 

-  прийняття рішення ВРП щодо притягнення члена Комітету до 

дисциплінарної відповідальності за порушення правил суддівської етики та у 

зв’язку з конфліктом інтересів; 

- прийняття Радою рішення про задоволення звернення члена Комітету 

щодо виходу з Комітету; 

- прийняття Радою рішення  щодо виключення члена Комітету з Комітету 

у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх обов’язків. 

4.8. За рішенням Ради повноваження голови та членів Комітету можуть 

бути призупинені у випадку початку дисциплінарного провадження щодо них. 

 

Розділ IІI. Подання звернень до Комітету та підготовка до розгляду 

 

Стаття 5.  Суб’єкти звернення до Комітету 

 

5.1.  Будь-який представник судової влади, органів та установ системи 

правосуддя України  має право звертатися до Ради за роз’ясненнями, 

рекомендаціями та консультативними висновками щодо застосування та 

тлумачення правил суддівської етики. 

5.2. Суддя, голова та члени ВККСУ, Голова Державної судової 

адміністрації України та його заступники мають право звертатися до Ради за 

роз’ясненнями, рекомендаціями та консультативними висновками щодо 

наявності або відсутності конфлікту інтересів у конкретній ситуації та шляхів 

його врегулювання. 

5.3. Суддя, в тому числі і голова та члени ВККСУ, Голова Державної 

судової адміністрації України та його заступники зобов’язані повідомляти Раді 

про реальний або потенціальний конфлікт інтересів (крім випадків, коли 

конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним 

законом) у порядку та строки, передбачені частиною десятою статті. 133 

Закону.   

5.4. Будь-яка фізична та юридична особа має право на звернення до 

Ради з повідомленням щодо поведінки судді, яка становить порушення етичних 

норм, а також поведінки судді,голови та членів ВККСУ, Голови Державної 

судової адміністрації України та його заступників, яка становить порушення 

законодавства про конфлікт інтересів в суддівській діяльності. 
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5.5. Всі звернення, які стосуються суддівської етики, конфлікту 

інтересів та професійного розвитку суддів, спрямовуються до Комітету для 

вивчення і підготовки пропозицій та проектів рішень Ради. 

 

Стаття 6.Форма та порядок подання звернення 

 

6.1. Звернення до Ради подаються в письмовій або електронній формі. 

6.2. Звернення щодо можливої неетичної поведінки судді, голови та 

членів ВККСУ, Голови Державної судової адміністрації України та його 

заступників подається у довільній формі з обов’язковим зазначенням: 

- прізвища, імені, по батькові (найменування) заявника, його місця 

проживання (перебування) або місцезнаходження, поштового індексу, номерів 

засобів зв’язку; 

- прізвища, імені, по батькові та посади осіб, щодо дій яких подається 

звернення; 

- даних щодо інших осіб, з якими пов’язане порушення законодавства про 

конфлікт інтересів (за наявності); 

- конкретних відомостей про порушення правил суддівської етики та/або 

законодавства про конфлікт інтересів;  

- посилання на фактичні дані (докази), що підтверджують зазначені 

заявником відомості; 

- пропозицій щодо рішень, які в межах своїх повноважень може прийняти 

Рада стосовно предмету звернення. 

6.3. Письмове звернення підписується заявником із зазначенням дати її 

підписання. 

6.4. Звернення судді, голови та членів ВККСУ, Голови Державної 

судової адміністрації України та його заступників щодо надання 

консультативних висновків  стосовно етичних норм та/або конфлікту інтересів 

подається в довільній формі з зазначенням обставин, з приводу яких у цих осіб 

виникли сумніви. 

6.5. В довільній формі з зазначенням необхідних конкретних обставин 

також подаються повідомлення судді, в тому числі голови та членів ВККСУ, 

Голови Державної судової адміністрації України та його заступників щодо 

виникнення у їх діяльності реального чи потенціального конфлікту інтересів та 

звернення щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

 

Стаття 7. Порядок реєстрації звернення та підготовка до розгляду 

 

7.1. Уповноважений працівник відділу організаційного забезпечення 

суддівського самоврядування реєструє звернення (повідомлення), що передано 

у порядку, визначеному Положенням про Комітети Ради суддів, до Комітету, 

протягом одного робочого дня з його надходження.  

7.2.  Попередній розгляд та перевірка звернення на прийнятність 

здійснюються  Головою Комітету. 

7.3.  Не підлягають розгляду по суті звернення, якщо: 
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- звернення не відповідає формальним та технічним вимогам, визначеним 

у статті 6, зокрема, без зазначення місця проживання, не підписане автором 

(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається 

анонімним і розгляду не підлягає; 

- звернення містить виражені у непристойній формі висловлювання, що 

принижують честь і гідність будь-яких осіб; 

- у зверненні порушується питання про поведінку осіб, звільнених з 

посади судді, осіб провадження щодо яких не належить до повноважень 

Комітету, а також суддів, повноваження яких припинено у зв’язку зі смертю; 

- звернення стосується оскарження судового рішення, ґрунтується на 

доводах, що можуть бути перевірені лише судом вищої інстанції в порядку, 

передбаченому процесуальним законодавством; 

- звернення пов’язане з процесуальною діяльністю судді та його розгляд 

може вплинути на незалежність відправлення правосуддя (крім випадків, 

передбачених статтею 106 Закону); 

- факти, що містяться у зверненні, вже є предметом розгляду в порядку 

дисциплінарного провадження; 

- не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного 

і того ж громадянина з одного і того ж питання,, які вже були предметом 

перевірки Комітету або органів, які здійснюють дисциплінарне 

провадження, і щодо них вже було прийнято рішення. 

7.1.  Про відмову у розгляді звернення суб’єкту звернення надсилається 

письмове повідомлення із зазначенням причин для такої відмови. 

7.2. В залежності від змісту та характеру фактів, викладених у зверненні 

щодо поведінки судді, Голова Комітету приймає рішення щодо подальшого 

порядку його розгляду: 

1) у разі необхідності надання консультативних висновків у відповідь на 

звернення стосовно застосування та тлумачення правил суддівської етики 

та/або законодавства про конфлікт інтересів, Голова Комітету доручає члену 

Комітету - доповідачу підготувати проект відповідного акту Ради або Комітету; 

2) у випадку, коли розгляд звернення по суті не вимагає проведення 

додаткових досліджень на місцях, Голова Комітету доручає члену Комітету – 

доповідачу здійснити необхідну перевірку та підготувати проекти 

консультативних висновків, рішень, інших актів Ради або Комітету; 

3) у випадку, коли звернення містить відомості про наявність підстав для 

початку  дисциплінарного провадження щодо судді, а також, якщо під час 

попереднього розгляду звернення стає очевидним факт несвоєчасного 

повідомлення або неповідомлення про конфлікт інтересів, Голова Комітету 

може доручити члену Комітету – доповідачу без проведення додаткових 

перевірок підготувати проект рішення Ради щодо необхідності повідомлення 

про таке ВРП; 

4) у випадку, коли звернення містить відомості про наявність підстав для 

початку  кримінального провадження та/або провадження у справі про 

адміністративне правопорушення щодо судді, Голова Комітету може доручити 

члену Комітету – доповідачу без проведення додаткових перевірок підготувати 
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проект рішення Ради щодо необхідності повідомлення про таке уповноважені 

правоохоронні органи; 

5) у випадку, коли розгляд звернення по суті вимагає здійснення 

додаткового вивчення фактів на місцях, Голова Комітету направляє запит на 

збори суддів відповідного суду для обрання з числа суддів відповідного суду 

судді-доповідача, уповноваженого здійснити додаткові дії щодо перевірки; 

6) у виключних випадках, Голова Комітету може звернутися до Ради з 

пропозицією щодо створення робочої групи для здійснення додаткової 

перевірки та/або вивчення питання. 

7.3.  Голова звертається від імені Комітету до Ради щодо отримання 

згоди на розгляд звернень, скарг, повідомлень щодо дій члена Ради.  

 

Стаття 8. Член Комітету - доповідач та суддя-доповідач, обраний 

зборами суддів відповідного суду 

 

8.1. Під час здійснення перевірки член Комітету - доповідач  та суддя-

доповідач, обраний зборами суддів відповідного суду, члени спеціально 

створеної робочої групи мають право отримати пояснення від судді, голови та 

членів ВККСУ, Голови Державної судової адміністрації України та його 

заступників, діяння яких є предметом звернення. Неодержання таких 

письмових пояснень від судді, голови та членів ВККСУ, Голови Державної 

судової адміністрації України та заступників не тягне за собою припинення дій 

щодо перевірки з боку доповідача. 

8.2. Член Комітету-доповідач та суддя-доповідач, обраний зборами суддів 

відповідного суду, члени спеціально створеної робочої групи мають право 

отримувати пояснення від інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, 

отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян та їх 

об’єднань необхідну для проведення перевірки інформацію та матеріали. 

8.3. Пояснення, інформація та матеріали перевірки подаються у довільній  

письмовій або електронній формі протягом 10 робочих днів від дня одержання 

відповідного письмового запиту від члену Комітету - доповідач  та судді-

доповідача, обраного зборами суддів відповідного суду, членів спеціально 

створеної робочої групи. 

8.4.  Член Комітету - доповідач  та суддя-доповідач, обраний зборами 

суддів відповідного суду, члени спеціально створеної робочої групи за 

результатами перевірки готують матеріали, які містять факти та обставини, 

виявлені в ході перевірки, для представлення на засіданні Комітету.  Член 

Комітету - доповідач  та суддя-доповідача, обраний зборами суддів 

відповідного суду, члени спеціально створеної робочої групи готують 

пропозиції щодо рішення Комітету та проекту відповідного акту Комітету 

та/або Ради суддів.  

 8.5. Дії щодо перевірки та підготовки матеріалів за зверненнями,а також 

проектів консультативних висновків стосовно застосування та тлумачення 
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правил суддівської етики та/або законодавства про конфлікт інтересів 

здійснюються доповідачем в розумні строки. 

 

Розділ IV. Організація та порядок проведення засідань. Рішення 

Комітету. 

 

Стаття 9.Організація проведення засідань 

 

9.1. Основні засади щодо організації проведення засідань Комітету 

встановлюються Положенням про Комітети РСУ. 

9.2. Місце та конкретний час проведення засідання визначає Голова 

Комітету після узгодження з членами Комітету. Інформаційні матеріали з 

питань, винесених на розгляд на засідання, розсилаються членам Комітету 

електронною поштою не пізніше, ніж за 10 робочих днів до засідання в 

порядку, встановленому Радою. 

9.3. Проект порядку денного, інформація щодо часу та місця засідання 

Комітету оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади  не 

пізніше, ніж за 7 робочих днів до засідання.  До початку засідання будь-яка 

особа має право надати додаткові матеріали, пов’язані з питаннями, що 

розглядаються. 

9.4. Засідання Комітету може бути скликано та проведено без 

дотримання цих вимог у разі потреби негайного розгляду питання. 

9.5. На засідання, на якому розглядається звернення, можуть бути 

запрошені суддя,  голова та члени ВККСУ, Голова Державної судової 

адміністрації України та заступники, звернення якого або щодо дій якого 

розглядається. 

9.6. Суддя, голова та члени ВККСУ, Голова Державної судової 

адміністрації України та заступник, звернення якого або щодо дій якого 

розглядається та/або його представник за бажанням може взяти участь у 

засіданні Комітету та дати усні та/або письмові пояснення.  

9.7. За необхідності, суддя, голова та члени ВККСУ, Голова Державної 

судової адміністрації України та заступник, звернення якого або щодо дій якого 

розглядається, або його представник запрошуються Комітетом до обов’язкової 

участі у засіданні для надання додаткових пояснень.  

9.8. У  разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні 

Комітету, особа, звернення якої або щодо дій якої розглядається, може надати 

по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів. 

Письмові пояснення оголошуються на засіданні в обов’язковому порядку. 

9.9. За необхідності на засідання можуть бути запрошені для надання 

пояснень інші особи, які мають відомості щодо порушених питань. 

9.10. Повідомлення з інформацією щодо часу та місця засідання, проект 

порядку денного та інформаційні матеріали перевірки надсилаються судді, 

голови та членів ВККСУ, Голови Державної судової адміністрації України та 

заступників, звернення якого або щодо якого розглядатиметься на засіданні, не 

пізніше, ніж за 7 робочих днів до засідання.  
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9.11. Апарат та Голова відповідного суду або органу судової влади, 

відділ організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної 

судової адміністрації повинні забезпечувати можливість участі членів Комітету 

у засіданні, а також судді, голови та членів ВККСУ, Голови Державної судової 

адміністрації України та заступників,звернення якого або щодо якого 

розглядатиметься , зокрема,  в режимі відеоконференції. 

 

Стаття 10. Порядок проведення засідань Комітету 

 

10.1. Основні засади щодо порядку проведення засідань Комітету 

встановлюються Положенням про Комітети РСУ. 

10.2. Засідання Комітету проводяться відкрито. За рішенням Комітету 

закрите засідання  або закритий розгляд окремих питань проводиться у 

виняткових випадках, за наявності підстав, передбачених законом для 

проведення закритих судових засідань.  

10.3. У випадку неналежної поведінки учасників засідання, вони можуть 

бути видалені з або недопущені до залу засідання рішенням Комітету.  

10.4.  На засіданні Комітету ведеться протокол та аудіо(відео)запис.  

Протокол підписує Голова Комітету.  Зацікавлені особи можуть звернутися до 

Комітету щодо  можливості ознайомлення з матеріалами засідання та 

отримання копії аудіо(відео) запису. 

10.5. Якщо на засіданні розглядається звернення щодо дій одного з 

членів Комітету, він не бере участі у розгляді. У випадку відсутності кворуму 

для розгляду такого питання, засідання відкладається або у разі потреби 

негайного розгляду питання, питання призначається на розгляд на засіданні 

Ради.  

 

Стаття 11. Прийняття рішень Комітетом 

 

11.1. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні  більше 

половини членів від його загального складу. Рішення вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувала більшість  членів Комітету.  

11.2. Рішення приймається шляхом відкритого голосування. 

11.3. У випадку наявності  конфлікту інтересів щодо питання порядку 

денного, член Комітету заявляє самовідвід та не бере участь у розгляді та 

прийнятті рішень зазначеного питання.  Зацікавлені особи також мають право 

заявити відвід члену Комітету у випадку наявності потенціального конфлікту 

інтересів щодо питання, яке розглядається Комітетом.  

 

Стаття 12. Рішення Комітету стосовно питань етики та конфлікту 

інтересів 

 

12.1. За результатом розгляду питань порядку денного на засіданні 

Комітет приймає рішення: 
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-  надати Раді проект роз’яснень, рекомендацій, консультативних 

висновків щодо застосування та тлумачення правил суддівської етики та/або 

законодавства про конфлікт інтересів у діяльності суддів; 

-  надати Раді проект висновку щодо відсутності конфлікту інтересів в 

діяльності суддів, голови та членів ВККСУ, Голови Державної судової 

адміністрації України та заступників; 

- надати Раді проект висновку щодо наявності конфлікту інтересів у 

діяльності суддів, голови та членів ВККСУ, Голови Державної судової 

адміністрації України та заступників та запропонувати шляхи його 

врегулювання; 

- надати Раді проект висновку щодо наявності конфлікту інтересів, 

несвоєчасного повідомлення або неповідомлення про конфлікт інтересів та/або 

інших порушень правил суддівської етики, та підготувати проект звернення до 

ВРП щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 

- надати Раді проект висновку щодо наявності конфлікту інтересів, 

несвоєчасного повідомлення або неповідомлення про конфлікт інтересів судді 

Конституційного суду України та запропонувати повідомити постійну комісію  

з питань та етики Конституційного суду України; 

- надати Раді проект висновку щодо наявності підстав для початку 

кримінального провадження та/або провадження у справі про адміністративне 

правопорушення та запропонувати звернутись до правоохоронних органів; 

- надати Раді проект висновку щодо наявності конфлікту інтересів, 

несвоєчасного повідомлення або неповідомлення про конфлікт інтересів голови 

Державної судової адміністрації та заступників; 

- надати Раді висновок Комітету у вигляді довідки щодо результатів 

вивчення звернення з співбесідою з заявником та/або іншими особами; 

- припинити розгляд питань у випадку виникнення або виявлення 

обставин, передбачених п. 7.3 Положення; 

-  відкласти розгляд питання (зокрема, для здійснення додаткової 

перевірки у зв’язку нестачею матеріалів для вирішення питання по суті, 

необхідністю направлення запиту до Ради  на дозвіл щодо розгляду звернення 

стосовно члена Ради, на аргументоване прохання судді або іншої особи, 

звернення якої або щодо дій якої розглядається, та інших підстав); 

- надати Раді проект консультативного висновку до Порядку формування 

і ведення суддівського досьє або проекту змін до цього Порядку; 

- інші рішення в межах своєї компетенції або за дорученням Ради суддів 

України. 

12.2. Рішення Комітету не підлягають оскарженню. 

 

Стаття 13. Акти Комітету 

 

13.1. Загальний порядок оформлення та підготовки актів Комітету 

встановлюється Положенням про Комітети Ради суддів України. 

13.2. Копія рішення Ради або Комітету щодо звернення надсилається 

заявникові та особам, дій яких це рішення стосується, протягом 5 робочих днів. 
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13.3.  Копії рішень Ради або Комітету, що містять роз’яснення, 

рекомендації, консультативні висновки, коментарі та практичні настанови щодо 

застосування та тлумачення правил суддівської етики та/або законодавства про 

конфлікт інтересів у діяльності суддів, за вилученням інформації особистого 

характеру та іншої інформації, яка розглядалася у закритому засіданні, за 

рішенням Голови Ради розсилаються всім судам та органам судової влади для 

інформування. 

13.4.  На запит ВККСУ голова Комітету направляє за наявності  

інформацію про відповідність поведінки суддів правилам суддівської етики для 

внесення у суддівське досьє відповідно до Порядку формування і ведення 

суддівського досьє. 

 

Стаття 14. Забезпечення діяльності Комітету 

 

14.1. Комітет у своїй діяльності є підзвітний Раді. 

14.2. За погодженням з Головою Комітету Державна судова адміністрація 

призначає  уповноваженого працівника відділу організаційного забезпечення 

суддівського самоврядування Державної судової адміністрації, який відповідає 

за організаційне забезпечення діяльності Комітету. 

14.3. Уповноважений працівник відділу організаційного забезпечення 

суддівського самоврядування Державної судової адміністрації: 

- веде облік документів Комітету, організовує документообіг, ведення 

архіву та реєстрів Комітету; 

- виконує функцію секретаря на засіданні Комітету, в тому числі веде 

протоколи засідань; 

- за дорученням Голови Комітету готує та розсилає повідомлення щодо 

часу та місця засідання Комітету, порядок денний та матеріали засідання 

Комітету; 

- здійснює підготовку документів Комітету; 

виконує інші доручення Голови Комітету щодо організації діяльності 

Комітету. 
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