
Інформація Ради суддів України  

про виконання завдань органів суддівського 

самоврядування та рішення                              

XV чергового з’їзду суддів України                   

від 07 березня 2018 року  

«Про стан здійснення правосуддя в умовах 

судової реформи у 2017 році» 
        Голова Ради суддів України  

О. Ткачук 



Судова реформа в Україні – основні моменти 

• перезавантаження судової системи, підвищені професійні стандарти 

для суддів, обрання нових суддів на прозорому та незалежному 

конкурсі і як наслідок – формування нових українських судів. 

 

• деполітизація та забезпечення незалежнсті судової системи. 

 

• формування трирівневої судової системи, яка включає місцеві суди, 

апеляційні суди і Верховний суд.  

 

• повне позбавлення політичного впливу, на суддю та органи, 

відповідальні за суддівську кар’єру. 

 

 

 



Першочергові завдання Ради суддів України 

Рада 

Суддів 

України 

1 Виконання рішень з’їзду суддів України 

Забезпечення організаційної єдності функціонування 

судових органів 
2 

3 Посилення інституційних гарантій незалежності суддів 

Фінансове, соціальне та матеріально-технічне 

забезпечення судів та суддів 4 

5 Підвищення відкритості та доступності до правосуддя 



Вища рада 

правосуддя 

Вища кваліфікаційна 

комісія суддів 

України 

Рада суддів  

України 

Державна судова 

адміністація  

України 

Забезпечення організаційної єдності функціонування  

судових органів та установ 

Основною центральною ланкою судової системи, що забезпечує її 

діяльність, є СУДДЯ 



Рада суддів України у своїй 

роботі виходить з того, що фігура 

судді завжди була, є та буде 

основоположною в механізмі 

здійснення правосуддя. 

 Безумовно, що безпосередні 

носії судової влади, головна 

рушійна сила судової системи, 

мають потребу в структурах 

здатних виразити їх інтереси.  

 Саме на цьому постулаті 

ґрунтується діяльність нинішнього 

складу Ради суддів України, яка 

своєю діяльністю прагне 

забезпечувати, щоб саме такими 

органами, які б представляли 

інтереси кожного судді, і були Рада 

суддів України та інші органи 

суддівського самоврядування. 

Апеляційні

суди

Вищі 

спеціалізовані 

суди

Верховний 

Суд

місцеві 

суди

Забезпечення організаційної єдності функціонування  

судових органів та установ 



Верховний Суд 

Вищі спеціалізовані суди 

Апеляційні суди 

 Місцеві суди 

4 члени 

РСУ 

0 членів 

РСУ 

7 членів 

РСУ 

19 членів 

РСУ 

Представництво у Раді суддів України 



Постійно діючі робочі 

групи 

Рада суддів України 

ДО МЕТИ РАЗОМ 

Представництво Раді суддів України в областях 

Зусилля Ради суддів України 

спрямовані на залучення 

кожного судді до діяльності із 

забезпечення правосуддя, а 

також участі в організації роботи 

судової системи. З цією метою, 

Радою суддів України 

затверджено список членів Ради 

суддів України, уповноважених 

Радою суддів України для 

роботи в областях, а також, 

затвердження складу постійно 

діючих робочих груп з питань 

розвитку суддівського 

самоврядування. 
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 незалежність 

Так, з часу переобрання 

Ради суддів України 

проведено 14 засідань, 

прийнято 82 рішення з 

актуальних питань 

вдосконалення судочинства, 

зміцнення статусу суддів, 

організаційного і фінансового 

забезпечення діяльності 

судів, інформаційної 

відкритості правосуддя.  

Особлива увага, 

безумовно, надавалася 

завданням, які були 

поставлені перед Радою 

суддів України ХV черговим 

з’їздом суддів України.  

 14 засідань 

Ради суддів 

України 

Діяльність Ради суддів України 



Виконання рішень з’їзду суддів України від 07 березня 

2018 року «Про стан здійснення правосуддя в умовах 

судової реформи у 2017 році»  

       На виконання XV чергового з’їзду суддів України від 07 березня 2018 

року «Про стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи у  2017 

році» листами від 24 квітня 2018 року за вих. №№ 9рс-438/18, 9рс-439/18, 

9рс-440/18, 9рс-441/18, 9рс-442/18 Рада суддів України звернулася 

відповідно до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства Внутрішніх справ України та  Державної 

служби статистики України із пропозиціями XV чергового з’їзду суддів 

України. 

       Крім того, листами від 21 червня 2018 року за вих. №№ 9рс-435/18, 9рс-

436/18, 9рс-437/18 Рада суддів України звернулася із відповідними 

пропозиціями XV чергового з’їзду суддів України до Вищої ради правосуддя, 

Вищої кваліфікаційної комісії України та Державної судової адміністрації 

України та до представників міжнародних організацій в Україні про надання 

висновку щодо виконання міжнародно-правових зобов’язань в частині 

відповідності рівня винагороди судді їх статусу, як осіб, що займають 

особливо відповідальне становище. 



Виконання рішень з’їзду суддів України від 07 березня 

2018 року «Про стан здійснення правосуддя в умовах 

судової реформи у 2017 році»  

18 червня 2018 року Голова Ради суддів України через засоби масової 

інформації звернувся з відкритим листом до Голови Вищої ради 

правосуддя та Голови Державної судової адміністрації України у якому 

підняв питання створення служби судової охорони, організації поточної 

охорони судів та, відповідно, виконання рішення З’їзду суддів. 

12 липня 2018 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», та детально врегулювала 

питання забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в 

судах, статусу, повноважень Служби судової охорони, проходження 

служби у Службі судової охорони, спеціальних звань та соціального 

захисту співробітників Служби судової охорони тощо. 

Відповідні зміни до Закону України «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів» внесено також 12 липня 2018 року. 

26 жовтня 2018 року Рада суддів ухвалила рішення, яким звернутись до 

Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України щодо 

невідкладного вжиття заходів для виконання Службою судової охорони 

повноважень, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів». 



Виконання рішень з’їзду суддів України від 07 березня 

2018 року «Про стан здійснення правосуддя в умовах 

судової реформи у 2017 році»  

 

 

 
Тим самим рішенням Рада суддів звернулася до Міністерства 

внутрішніх справ України для вжиття заходів по забезпеченню підтримання 

громадського порядку в усіх судах України, а також охорони приміщень 

суду, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки 

суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки 

учасників судового процесу підрозділами Національної поліції України та 

Національної гвардії України до початку виконання в повному обсязі 

повноважень Служби судової охорони. 

Рада суддів клопотала перед Міністром внутрішніх справ України про 

забезпечення першочергового реагування та виїзду підрозділами 

Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій на виклики, які надходять від судів та суддів. 

Тоді ж Рада суддів України звернулася до Державної судової 

адміністрації України з вимогою забезпечення всіх залів судових засідань 

та кабінетів суддів засобами сповіщення про небезпеку («тривожними 

кнопками») та забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету 

України житла суддів охоронною сигналізацією протягом 2019 року. 



Виконання рішень з’їзду суддів України від 07 березня 

2018 року «Про стан здійснення правосуддя в умовах 

судової реформи у 2017 році»  

 

 

 

18 травня 2018 року звернулася до ВРП з рішенням щодо розробки проекту Закону 

«Про внесення змін до Закону «Про судоустрій та статус суддів» в частині усунення 

дискримінації в суддівській винагороді.  

17 вересня 2018 року РСУ почала роботу над внесення змін до Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів щодо здійснення 

судочинства та забезпечення незалежності суддів (в частині подолання  нерівності 

умов оплати праці суддів). 

Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» щодо винагородження суддів за № 9294 був внесений 16 листопада 2018 року 

до Верховної Ради народними депутатами України Геращенком А.Ю., Алексєєвим І.С., 

Македоном Ю. М., Яніцьким В.П., Алєксєєвим С.О. та Мосійчуком І.В.  

На засіданні 19 листопада 2018 року РСУ визнала, що законодавчі ініціативи, 

викладені в законопроектах № 9000 від 15 вересня 2018 року «Про державний бюджет 

України на 2019 рік» та № 9258 від 01 листопада 2018 року «Про внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в частині зупинення дії (виключення) 

положень підпункту 3 пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» є зазіханням на гарантії незалежності суддів 

та є неприйнятними у демократичному суспільстві. Тим же рішенням РСУ звернулася 

до ВРП з пропозицією надання обов’язкових до розгляду консультативних висновків 

щодо вказаних законопроектів в яких відобразити позицію РСУ щодо неприпустимості 

ухвалення законопроектів, які спрямовані на обмеження гарантій суддівської 

незалежності. 



Співробітництво задля результату 

МЕМОРАНДУМ 
про співпрацю з ВГО  
«Асоціація адвокатів України» 
 
 

 
МЕМОРАНДУМ 
про співробітництво з  
Національним агентством  
з питань запобігання корупції 

 
МЕМОРАНДУМ 

про співпрацю   
з Університетом  

митної справи та фінансів 

МЕМОРАНДУМ 
про співробітництво  з  

Асоціацією правників України 
 
 

01 жовтня 2018 року 01 жовтня 2018 року 

16 листопада 2018 року 23 листопада 2018 року 



Співпраця Ради суддів України - досягнення 

позитивних результатів 

оперативне та 
ефективне реагування 

досягнення 
позитивного 

результату роботи 

підвищення 
авторитету судової 

влади України 

суддя 

судові 
органи 

міжнародна 
співпраця 

громадяни, 
громадські 
організації 



Контактна інформація Ради суддів України 

вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601 

davidenko@court.gov.ua 

www.rsu.gov.ua 

+38 (044) 277-76-29; 277-76-30 



ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ! 


