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Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання публічної
інформації від 19.01.2020 щодо проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді
і в межах компетенції повідомляє таке.
Керуючись положеннями частини другої статті 6 та частини другої статті 19
Конституції України, пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади», підпунктів 32, 33 пункту 4 Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014
№ 228, Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз’яснення та
організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства
юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним
видаються.
Також інформуємо, що згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених
Законом.
У зв’язку з цим зазначаємо, що порушене у Вашому запиті питання не стосується
надання публічної інформації або роз’яснень з питань, пов’язаних з діяльністю
Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства, або стосовно актів, які ним
видаються.
Ваш запит на отримання публічної інформації по суті є зверненням, оскільки
передбачає надання роз’яснення законодавства.
Водночас в порядку інформування зазначаємо, що згідно зі статтею 92 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) Вища кваліфікаційна комісія
суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на
постійній основі діє у системі правосуддя України.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України має офіційний веб-сайт та офіційний
друкований орган, які є офіційними джерелами інформації про роботу Комісії.
Положеннями статті 93 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів
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вакантних; проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді, у тому числі
організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає
кваліфікаційний іспит; вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про
призначення кандидата на посаду судді.
Крім того, інформуємо, що відповідно до статті 79 Закону конкурс на зайняття
вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про
проведення конкурсу.
Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді
затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна
комісія суддів України ухвалює рішення про його оголошення, розміщує відповідну
інформацію на своєму офіційному веб-сайті і веб-порталі судової влади та публікує її у
визначених нею друкованих засобах масової інформації не пізніш як за місяць до дня
проведення конкурсу.
Загальний порядок подання заяви для участі у конкурсі та умови його проведення
визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Інформація про подання заяви для участі у конкурсі на заміщення конкретної
вакантної посади судді оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України.
В оголошенні про конкурс зазначаються найменування судів, де є вакантні посади
суддів, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце його
проведення.
Заяви для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді подаються до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України у встановлений Комісією строк.
Конкурс на зайняття вакантної посади судді полягає у визначенні учасника
конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом.
За результатами конкурсного добору Вища кваліфікаційна комісія суддів України
надсилає до Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів
рекомендації про призначення кандидатів суддями.
Разом з цим повідомляємо, що 07.11.2019 набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів
України щодо діяльності органів суддівського врядування», пунктом 2 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» якого припинені повноваження членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України.
Враховуючи викладене, з метою отримання інформації щодо останнього добору на
вакантні посади суддів Вам слід звернутись до секретаріату Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України.
Водночас зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади мають лише інформаційний характер.
Заступник Міністра

Олександр БАНЧУК

________________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

