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На електронну адресу Вищої ради правосуддя (далі також -  

Рада) 01 травня 2019 року надійшов Ваш запит (зареєстрований у Раді 

02 травня 2019 року за вх. № 3/5/16-19) стосовно заходів, що вживалися з 

метою забезпечення незалежності судді Горностаївського районного суду 

Херсонської області Шумила О.В. Просите надати інформацію, чи 

оприлюднювалося на офіційному веб-сайті Ради та чи проводилася перевірка 

повідомлення щодо наведених ним фактів, приймалося рішення Вищою радою 

правосуддя та «чи набуло воно сили».

Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності 

Вищої ради правосуддя визначаються Конституцією України, законами 

України «Про Вищу раду правосуддя», та «Про судоустрій і статус суддів».

До повноважень Вищої ради правосуддя, передбачених статтею 131 

Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя», належить, зокрема, вжиття заходів щодо забезпечення авторитету 

правосуддя та незалежності суддів.

Статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено, що суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є 

незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя 

здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при 

цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, 

установлену законом.

Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням про втручання в його 

діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та 

до Генерального прокурора.

Вища рада правосуддя відповідно до статті 73 Закону України 

«Про Вищу раду правосуддя» вживає заходів щодо забезпечення незалежності
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суддів та авторитету правосуддя з власної ініціативи, за зверненням судді, 

судів, органів та установ системи правосуддя.

У главі 23 Регламенту Вищої ради правосуддя визначений порядок 

розгляду питання щодо вжиття заходів з метою забезпечення незалежності 

суддів та авторитету правосуддя.

На виконання зазначених вимог, Вища рада правосуддя веде і 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті реєстр повідомлень суддів про 

втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, проводить перевірку 

таких повідомлень, ухвалює відповідні рішення та оприлюднює результати.

За інформацією, яку також опубліковано на офіційному веб-сайті Ради у 

розділі «Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність», до Вищої ради 

правосуддя надійшло повідомлення судді Горностаївського районного суду 

Херсонської області Шумила О.М. (вх. № 1648/0/6-17 від 26 липня 2017 року) 

про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

За результатами перевірки вказаного повідомлення Вищою радою 

правосуддя прийнято рішення від 27 листопада 2018 року № 3618/0/15-18 

«Про затвердження висновків членів Вищої ради правосуддя про відсутність 

підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя» (копія цього рішення надається з урахуванням захисту 

персональних даних осіб відповідно до законодавства).

Повідомлення судді Горностаївського районного суду Херсонської 

області Шумила О.М. від 26 липня 2017 року (вх. № 1648/0/6-17) оприлюднене 

на офіційному веб-сайті Ради у цей же день, а ухвалене 

27 листопада 2018 року Рішення Ради № 3618/0/15-18 - 03 грудня 2018 року.

За наслідками розгляду відповідних повідомлень Вища рада правосуддя 

ухвалює рішення, які набирають чинності одразу після їх проголошення на 

пленарному засіданні.

Додаток: на арк.

Начальник управління по роботі зі 
зверненнями, запитами на інформацію 

та забезпечення організації особистого
прийому громадян


