
Довідка про роботу 

Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів 

суддівського самоврядування  

за 2018 рік 

 

Персональний склад Комітету з питань організаційно-кадрової роботи 

судів, органів суддівського самоврядування затверджено рішенням Ради 

суддів України від 23.03.2018 № 3 (зі змінами, внесеними рішенням                      

від 15.06.18 № 31).  

 

1. Розгляд звернень. 

Упродовж звітного періоду Комітетом опрацьовано 198 звернень, 

більшість з яких стосувалися питань: 

- організації діяльності судів;   

- практики застосування окремих норм чинного законодавства України; 

-  змін та роз’яснень з роботи автоматизованої системи документообігу 

суду;  

- про хід підготовки до запровадження ЄСІТС та її підсистеми 

«Електронний суд»; 

- порядку скликання і проведення зборів суддів суду; 

- призначення та звільнення помічників суддів;  

- можливості виконання обов’язків голови суду суддею, у якого 

закінчилися повноваження судді; 

- порядку передачі справ з одного суду до іншого; 

- розрахунку нормативної кількості суддів у судах; 

- сприяння у вирішенні проблемної ситуації щодо забезпечення права 

ociб, які перебувають під вартою, на своєчасний розгляд їx справ; 

- відносин у суддівських колективах та інше (скарги на дії суддів, 

інформаційні запити, пропозиції).  

 

№ Порядок надходження Кількість  

1 Суди  107 

2 Судді 22 

3 Громадяни  36 

4 Органи прокуратури та поліції  5 

5 Вища рада правосуддя 5 

6 Національна школа суддів України 2 

7 ДСА України 6 

8 Громадські та міжнародні організації  5 

9 Адвокати 8 

9 Народні депутати України 2 

Станом на 10.01.18 на розгляді перебуває 6 звернень, які надійшли у 

грудні та, відповідно до внутрішнього розподілу напрямів роботи, 

опрацьовуються членами Комітету. 



На питання, порушені у зверненнях, члени Комітету реагують шляхом 

надання індивідуальних відповідей (роз’яснень), а по системним проблемам 

– шляхом ініціювання розгляду питання на засіданнях Ради суддів України та 

прийняття відповідних рішень. 

 

1. Так, 17.04.18 до Комітету надійшло звернення суддів Дарницького 

районного суду міста Києва Домарєва О.В. та Колесника О.М. про надання 

роз’яснення щодо можливості здійснення адміністративних повноважень 

суддею, який відсторонений від здійснення правосуддя. 02.05.18 відбулась 

робоча зустріч голови Комітету Кравчука В.М. з суддями Домарєвим О.В.,              

Колесником О.М. та головою Дарницького районного суду міста Києва 

Набудович І.О. на якій було обговорено ситуацію, що склалася в суді. За 

результатами розгляду питання Радою суддів України прийнято рішення              

від 15.06.18 № 39 яким встановлено, що рішення органу, що розглядає справи 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, про 

застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення судді з посади до ухвалення рішення про його звільнення з посади 

Вищою радою правосуддя не позбавляє суддю права бути обраним на 

адміністративну посаду в місцевому та апеляційному суді зборами суддів цих 

судів.     

   2. Робочою групою Ради суддів України у складі Голови Ради -           

Ткачука О.С., секретаря Ради - Журавської О.В., голови Комітету -             

Кравчука В.М. з виїздом до міста Павлограда проведено перевірку 

організації роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської 

області за результатами якої прийнято рішення РСУ від 12.04.18 № 12. 

Приводом для перевірки стали публікації у ЗМІ щодо неправомірних дій 

суду під час вирішення питання про застосування запобіжних заходів у 

справі, що розслідується за фактом умисного вбивства, та можливий тиск на 

суд. За результатами перевірки Рада суддів України рекомендувала судам 

усіх юрисдикцій через суддів-спікерів та прес-секретарів відстежувати та 

негайно інформаційно реагувати на неточну інформацію про розгляд справ, 

що перебувають у провадженні суду. А також, більш активно роз’яснювати 

роль суду як незалежного та неупередженого арбітра у спорі та регулярно, не 

менше як один раз на тиждень, поширювати інформацію про роботу суду у 

місцевих ЗМІ (в тому числі електронних), а також на веб-сторінці суду.  

 

3. 17 липня 2018 року робочою групою у складі голови Комітету 

Кравчука В.М. та представників постійно діючої робочої групи Ради суддів 

України з питань розвитку суддівського самоврядування у Львівській області 

судді Апеляційного суду Львівської області Савуляка Р.В. та судді 

Апеляційного суду Львівської області у відставці Танечника І.І. проведено 

перевірку Жовківського районного суду Львівської області щодо організації 

роботи за скаргою про можливе порушення таємниці нарадчої кімнати. Після 

ретельного вивчення документів робоча група порушень не виявила.  



4. 02 серпня 2018 року членом Комітету Мовчаном Д.В. проведено 

перевірку організації діяльності Жовтневого районного суду міста 

Дніпропетровська з питань, викладених у зверненні до Ради суддів України 

голови Апеляційного суду Дніпропетровської області Деркач Н.М., а саме: в 

частині належної діяльності слідчих суддів у липні 2018 року. Згідно 

відомостей, наданих Апеляційним судом Дніпропетровської області, 

протягом липня 2018 року Жовтневим районним судом міста 

Дніпропетровська до апеляційної інстанції надіслано 170 матеріалів, розгляд 

яких віднесено процесуальним законом до компетенції слідчого судді, для 

направлення на розгляд іншим судам першої інстанції у зв’язку із відсутності 

в Жовтневому районному суді міста Дніпропетровська повноважних слідчих 

суддів. 

Виїздом до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, 

членом Комітету Мовчаном Д.В. проведено особисті бесіди з головою суду 

та керівником апарату суду, досліджено оригінали документів, які 

стосуються порушених у зверненні питань, зокрема: протоколи зборів суддів 

Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, графік відпусток 

працівників Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, штатний 

розпис Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, накази про 

відпустки суддів за травень-серпень 2018 року, узагальнення кількісного 

розподілу справ та матеріалів (далі – документація з роботи кадрів) та якості 

їх розгляду суддями Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська за 

перше півріччя 2018 року. 

Рішенням Ради суддів України від 17 вересня 2018 року № 56 

затверджені результати перевірки. Визнано дії голови Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська Гончаренка В.М. такими, що не сприяли 

належній організації роботи суду та звернуто увагу суддів Жовтневого 

районного суду міста Дніпропетровська на необхідність дотримання вимог 

статті 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у частині обрання 

достатньої та необхідної кількості слідчих суддів для забезпечення судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. 

 

5. У зв’язку з надходження до Ради суддів України звернень судді  

Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А.             

від 09 січня 2018 року та 28 вересня 2018 року, а також заяви голови цього 

суду Хоруженко Н.В. щодо організації діяльності суду, робочою групою у 

складі членів Комітету Мовчана Д.В., Чорної В.В., а також представників ТУ 

ДСА України в Дніпропетровській області проводиться вивчення та аналіз 

організації діяльності Апостолівського районного суду Дніпропетровської 

області.   

 

6. За дорученням голови Ради суддів України Ткачука О.С. 14 червня 

2018 року під час перебування у місті Львові з робочою поїздкою, членом 

Комітету Чорною В.В. здійснено виїзд до Державного підприємства 



«Санаторно-курортного лікувального центру «Шкло», під час якого 

встановлено, що санаторно-курортний лікувальний центр на даний час 

знаходиться у вкрай незадовільному стані та потребує проведення 

капітального ремонту систем забезпечення життєдіяльності комплексу, 

реконструкції будівель та споруд, ремонту та переоснащення обладнання, 

облаштування території, тощо. 

 17 вересня 2018 року на засіданні Ради суддів України Чорною В.В. 

була представлена доповідь щодо перспектив розвитку державного 

підприємства «Санаторно-курортного лікувального центру «Шкло» за 

результатами розгляду якої прийнято рішення РСУ № 55, відповідно до якого 

Рада суддів України вирішила підтримати ініціативу Державної судової 

адміністрації України щодо надання державної фінансової допомоги для 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури ДП СКЛЦ 

«Шкло» та звернутися до Кабінету Міністрів України та Бюджетного 

комітету Верховної Ради України щодо визначення в Законі України «Про 

Державний бюджет України на 2019 рік» у складі видатків загального фонду 

державного бюджету для органів судової влади капітального трансферту ДП 

СКЛЦ «Шкло». 

 

7. Рішенням Ради суддів України від 17 вересня 2018 року № 59 

підтримано ініціативу Асоціації розвитку суддівського самоврядування 

України (президентом якої є голова Комітету Кравчук В.М.) за сприянням 

Програми USAID "Нове правосуддя" проведення Всеукраїнської акції для 

школярів 1-4 класів «Урок справедливості». 

У день професійного свята – Дня юриста, члени Комітету взяли участь 

у тематичних зустрічах зі школярами.  

Одночасно, до акції долучилися більшість суддів України, проводячи 

зустрічі зі школярами на яких розповідали про роботу суду, ознайомлювали з 

атрибутами судової влади, та звертали увагу на основне завдання правосуддя 

– забезпечення кожному права на справедливий суд, виходячи із принципу 

верховенства права. 

Здобутки Всеукраїнської акції «Урок справедливості» були 

представлені на VII Судовому форумі, що проходив 15-16 листопада у Києві. 

 

8. Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та 

процесуальними кодексами передбачено, що в судах України має бути 

забезпечено функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи. У зв’язку з надходженням до Ради суддів 

України чисельних звернень судів, якими акцентовано увагу на проблемних 

організаційних питаннях запровадження підсистеми «Електронний суд» 

ЄСІТС, Радою суддів України 12 жовтня 2018 року проведено спільну нараду 

за участю члена Комітету Чорної В.В., суддів першої, апеляційної та 

касаційної інстанції та заступника Голови Державної судової адміністрації 

України С. Чорнуцького і виконуючого обов'язки генерального директора 

державного підприємства "Інформаційні судові системи" Д. Дубінка щодо 



строків, етапів та шляхів запровадження у судах України Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи.  

26 жовтня 2018 року відбулася чергова робоча нарада Ради суддів 

України та відповідальних осіб ДСА України, ДП «ІСС» з цього приводу. 

На засіданні Ради суддів України 19 листопада 2018 року член 

Комітету Чорна В.В. представила узагальнений зміст зауважень та 

пропозиції, висловлених у зверненнях до Ради суддів України від голів судів, 

суддів, зборів суддів з приводу ряду проблемних питань, що стосуються 

запровадження підсистеми електронного суду, а також узгодженні між Радою 

суддів України та ДСА України шляхи подальшого вирішення проблемних 

організаційних питань забезпечення запровадження підсистеми 

«Електронний суд» ЄСІТС.  

За результатами обговорення висновку члена комітету Чорної В.В. про 

хід підготовки до запровадження ЄСІТС та її підсистеми «Електронний суд» 

Рада суддів України прийняла рішення № 79.    

 

 

2.  Розвиток суддівського самоврядування в областях. 

З метою розвитку суддівського самоврядування, залучення суддів до 

виконання рішень з’їзду суддів та роботи Ради суддів України, рішенням 

Ради суддів України № 14 від 12 квітня 2018 року утворено постійно діючі 

робочі групи Ради суддів України з питань розвитку суддівського 

самоврядування в кожній області, персональний склад яких затверджено 

розпорядженням Голови Ради суддів України № 1 від 23 червня 2018 року. 

Члени Комітету є керівниками відповідних регіональних робочих груп у 

таких областях: Моніч Б.С. – Вінницька, Житомирська області; Мовчан Д.В. 

– Дніпропетровська область.  

Так, 17 серпня 2018 року у Вінницькому апеляційному 

адміністративному суді відбулося установче засідання постійно діючої 

робочої групи Ради суддів України у Вінницькій області під головуванням 

керівника групи Моніча Б.С.  

Учасники групи визначили основними напрямками роботи:  

-  підвищення авторитету судової влади; 

-  налагодження взаємодії між суддівськими колективами (первинними 

ланками суддівського самоврядування) та  Радою суддів України;  

- сприяння Раді суддів України у виявлені позитивного досвіду та 

проблемних питань в діяльності органів судової влади відповідної області.  

11 липня 2018 року відбулося засідання постійно діючої робочої групи 

Ради суддів України у Дніпропетровській області під головуванням 

керівника групи Мовчана Д.В.  

Учасники групи визначили основними напрямками роботи: 

- організація роботи судів регіону, внутрішня і зовнішня 

комунікація, що дозволить підтримувати належний рівень довіри суспільства 

до судів та правосуддя. 



У квітні 2018 року голова РСУ Ткачук О.С., голова Комітету                 

Кравчук В.М. та уповноважений від Ради суддів України за роботу у 

Дніпропетровській області, член Комітету Мовчан Д.В. взяли участь у записі 

програми на провідному телеканалі міста Дніпра "34 телеканал" де говорили 

про нові підходи в організації роботи, перезавантаження судової системи, 

шляхи вирішення проблем на місцях, а також про доступ українців до 

правосуддя на окупованих територіях, тиск на суддів, підняття авторитету 

судів та трохи з особистого життя.  

У травні члени Комітету Мовчан Д.В. та Чорна В.В. взяли участь у 

записі програми «Грані» 34 телеканалу міста Дніпро. 

16 липня 2018 року за ініціативи керівника робочої групи                  

Мовчана Д.В. члени групи взяли участь у записі двох програм на 

Громадському телебаченні міста Дніпро. 

07 вересня 2018 року члени Комітету Чорна В.В. та Мовчан Д.В. взяли 

участь у зустрічі суддів та правників Дніпропетровського регіону з 

представниками Проекту ЄС «Право-Justice» в рамках реалізації проекту 

щодо співробітництва. 

13 вересня 2018 року  Мовчан Д.В. взяв участь у прямому ефірі на 34 

телеканалі  міста Дніпра у програмі, присвяченій питанням судової реформи. 

 

Рішенням Ради суддів України від 01 листопада 2018 року № 73 члени 

Комітету Моніч Б.С. та Мовчан Д.В. уповноважені ініціювати створення 

організаційного комітету по підготовці і проведенню Спільних зборів (у 

Вінницькій, Дніпропетровській та Житомирській областях) по обранню 

делегатів на XVI позачерговий з’їзд суддів України. 

 

3. Редакційна діяльність. 
Рішенням Ради суддів України № 34 від 15 червня 2018 року створено 

робочу групу для оновлення положень Кодексу суддівської етики та 

підготовки коментаря до Кодексу суддівської етики до складу якої увійшов 

член Комітету Моніч Б.С. 

Рішенням Ради суддів України № 34 від 15 червня 2018 року 

затверджено Редакційну раду  науково-практичного журналу Ради суддів 

України «Суддівське самоврядування» до складу якої увійшов голова 

Комітету Кравчук В.М. 

Розпорядженням Голови Ради суддів України № 6 від 03 вересня              

2018 року створено комісію з розгляду подань про нагородження відзнаками 

Ради суддів України до складу якої увійшов голова Комітету Кравчук В.М.  

Рішенням Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року делеговано          

від Ради суддів України до складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби в системі правосуддя члена Комітету Моніча Б.С. 

 

4. Методична допомога органам суддівського самоврядування. 

З метою окреслення потенційних стратегій роботи та подальшого 

впровадження стандартів та критеріїв якості організаційної діяльності судів, 



Комітетом був надісланий запит до усіх судів України від 26.04.18                 

вих. № 9рс-454/18 з проханням надати свої пропозиції щодо вирішення 

питань внутрішньої діяльності суду, а також навести приклади позитивної 

практики організації суду для подальшого застосування в усіх судах.  

Члени Комітету опрацювали всі пропозиції та зауваження, що 

надійшли від 293 судів. Аналіз проблемних питань, які потребують 

першочергового вирішення, а також узагальнення пропозицій щодо 

покращення діяльності судів та вивчення позитивних практик організації 

роботи використовується Комітетом для надання методичної допомоги 

органам суддівського самоврядування у регіонах та підготовки проектів на 

розгляд Ради суддів України.  

Радою суддів України 13.04.18 (лист № 9рс-413/18) та 11.06.18                 

(лист № 9рс-601/вих.) були надіслані на обговорення місцевим та 

апеляційним судам проекти «Порядку проведення контролю за організацією 

роботи судів Радою суддів України» та «Порядок надання Радою суддів 

України методичної  допомоги органам суддівського самоврядування та 

здійснення контролю за організацією роботи судів». 

Комітетом розглянуто та опрацьовано більше 150 звернень від судів 

усіх рівнів із зауваженнями та пропозиціями до запропонованих Порядків.  

Упродовж березня-грудня 2018 року Комітетом з питань організаційно-

кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування проведено ряд 

регіональних зустрічей із суддями та працівниками апаратів судів (м. Київ,  

м. Одеса, м. Вінниця, м. Дніпро, Донецька, Житомирська, Луганська, 

Львівська області, тощо). 

 

5. Участь у заходах. 

У звітному періоді члени Комітету були постійними учасниками 

спільних з представниками установ судової влади України та професійних 

правничих організацій семінарів, круглих столів, форумів, які стосувалися 

судової тематики та популяризації етапів судової реформи: 

-       11 квітня 2018 року. Семінар для членів Ради суддів України. 

Метою заходу була навчально-методична підготовка членів Ради суддів 

України для роботи у вищому органі суддівського самоврядування у 

співпраці з міжнародними організаціями. (м. Київ);  

-       19-20 квітня 2018 року. Міжнародна конференція: «Імідж судової 

влади: назустріч громадській довірі» (м. Київ);  

-         17 травня 2018 року. Семінар на тему: «Забезпечення судового 

захисту прав і свобод громадян України на територіях наближених до зони 

бойових дій» (м. Сєвєродонецьк); 

- 19 травня 2018 року. Презентація результатів запровадження 

електронного судочинства в судах України (м. Одеса); 

- 29 травня 2018 року. Судовий форум «Судове адміністрування» 

(м. Запоріжжя); 



- 30-31 травня 2018 року. Міжнародна конференція «Громадські 

центри сприяння доступу до правосуддя: міжнародний досвід та можливості 

для України» (м. Київ); 

- 1 червня 2018 року. Конференція «Судова реформа в Україні: 

досягнення та подальші кроки» (м. Київ); 

- 5 червня 2018 року. Телевізійний проект «Грані» м. Дніпро; 

- 8 червня 2018 року. Круглий стіл на тему: «Запобігання та 

протидія корупції в Україні» (м. Вінниця); 

- 14 червня 2018 року. Тренінг на тему: «Підвищення особистої 

ефективності» (сесія зі стратегічного планування та налагодження 

ефективної роботи Ради суддів України) (м. Львів); 

- 6 липня 2018 року. Засідання Консультативної ради голів судів 

при Вищій раді правосуддя (м. Кам’янець-Подільський); 

- 17 липня 2018 року. обговоренні звіту «Правосуддя  на сході 

України в умовах збройної агресії Російської Федерації»                                         

(м. Дніпропетровськ); 

- 16-17 серпня 2018 року. Семінар «Забезпечення прав осіб з 

інвалідністю та малобільних груп населення». Семінар-тренінг для суддів і 

працівників судів на тему «Інклюзивний суд: основні поняття і шляхи 

розвитку» (м. Вінниця); 

- 18 вересня 2018 року. Круглий стіл "Покращення доступу до 

правосуддя: досвід та перспективи пілотних проектів е-суду" (м. Київ); 

- 21 вересня 2018 року. Спільне засідання Ради суддів України, 

Ради прокурорів України та Ради адвокатів України ; 

- 11 – 12 жовтня 2018 року. Дводенний семінар з питань 

суддівської етики для членів Ради суддів України (м. Київ); 

- 5 жовтня 2018 року. Міжнародна практична конференція 

«Сучасне виконавче провадження в умовах реформування системи 

судочинства та суміжних правових інституцій. Впровадження європейського 

досвіду». Захід був організований Асоціацією приватних виконавців України, 

ГО «Бюро приватних виконавців «Альтернатива», Проектом ЄC «Право-

Justice» та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine) за 

підтримки Асоціації правників України, Офісу Координатора проектів ОБСЄ 

в Україні та Дніпропетровської обласної державної адміністрації (м. Дніпро). 

Змістовний аналіз різних аспектів сучасного виконавчого провадження в 

Україні у своїй доповіді подав уповноважений від Ради суддів України у 

Дніпропетровській області Мовчан Д.В.; 

- 17 жовтня 2018 року. Спільна нарада за участю суддів першої, 

апеляційної та касаційної інстанції, представників ДСА України та ДП «ІСС»  

щодо строків, етапів та шляхів запровадження у судах України Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи; 

- З 04 по 14 листопада 2018 року. На запрошення Національного 

суддівського інституту Канади (NJI) в рамках проекту "Підтримка судової 

реформи в Україні" (SJRP) навчальний візит до Канади; 

- 16 листопада 2018 року. VII Судовий форум. (м. Київ); 



- 10 грудня 2018 року член Комітету Чорна В.В. взяла участь у 

проведенні інформаційного марафону для кандидатів до складу Вищої ради 

правосуддя. 

- 10 грудня 2018 року. Зустріч з членами делегації Вищої 

суддівської ради Узбекистану; 

- 19-20 грудня 2018 року. ХVІ позачерговий  з’їзд суддів України. 

 

 


