
БЮ ДЖ ЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Вища рада правосуддя 598
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, високопрофесійного та незалежного корпусу судців

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату Одиниці 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік
виміру (звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

1. Утвердження в Україні принципу верховенства права

Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя од. 4097,0

Кількість матеріалів щодо внесення подань про призначення судді од. 1 755,0
на посаду, переведения судді, відрядження судді, що перебувають 
на розгляді

Кількість розглянутих матеріалів щодо внесення подань про од. 1 403,0
призначення судді на посаду, переведення судді, відрядження судді

Кількість матеріалів щодо переведення судді, відрядження судді, що 
перебувають на розгляді

од. 1 327,0

Кількість розглянутих матеріалів щодо переведення судді, 
відрядження судді

од. 225,0

Кількість заяв щодо несумісності, що перебувають на розгляді од. 59,0

Кількість розглянутих заяв щодо несумісності од. 51,0

Кількість здійснених дисциплінарних проваджень од. 16 049,0

Кількість скарг на рішення у дисциплінарних справах, які од. 229,0
перебувають на розгляді

Кількість розглянутих скарг на рішення у дисциплінарних справах од. 155,0

Кількість матеріалів про тимчасове відсторонення судді від од. 570,0
здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення 
відставки судді, що перебувають на розгляді

Кількість розглянутих матеріалів про тимчасове відсторонення од. 464,0
судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, 
припинення відставки судді
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Кількість рішень про надання згоди на затримання судді, утримання 
його під вартою чи арештом

од. 3,0

Кількість запитів на інформацію та звернень, розглянутих не в 
порядку Закону України "Про Вищу раду правосуддя"

од, 7157,0

Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя, її органами та 
членами Вищої ради правосуддя

од. 16 228,0 12 862,0 12 860,0 12 910,0

Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів 
та авторитету правосуддя

од. 180,0 180,0 180,0 180,0

Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, 
переведення та відрядження судді

од. 5 715,0 854,0 631,0 426,0

Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді 
від здійснення правосуддя, звільнення судці з посади, припинення 
відставки судді

од. 606,0 344,0 325,0 310,0

Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) 
щодо несумісності

од. 50,0 30,0 30,0 30,0

Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні 
провадження щодо суддів

од. 13 500,0 10 000,0 10 000,0 10000,0

Кількість прийнятих актів за результатами розгляду скарг на 
рішення у дисциплінарних справах

од. 150,0 200,0 200,0 200,0

Кількість розглянутих запитів на інформацію та звернень од. 7 200,0 5 000,0 4 800,0 4700,0

Придбання комп'ютерної техніки од. 46,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування од. 57,0

4. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами
(тис. гри.)

КПКВК Найменування Відповідальний
виконавець

КФКВ 2018 рік 
(звіт)

2019 рік 
(затверджено)

2020 рік 
(план)

2021 рік 
(план)

2022 рік 
(план)

Номер цілі 
державної 
політики

[ 2 3 4 5 б 7 8 9 10

5981010 Забезпечення засад функціонування незалежної судової Секретаріат Вищої ради правосуддя 0330 194168,5 225 049,7 234 101,4 255 511,2 274682,9 1
влади
ВСЬОГО: 194168,5 225049,7 234101,4 255 511,2 274682,9

Голова Вищої ради правосуддя В.І. Говоруха
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління 
- головний бухгалтер

С.М. Нижник

(прізвище та ініціали)
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БЮ ДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Вища рада правосуддя 598

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади 5981010

(найменування бюджетної програми) КПК8К

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, високопрофесійного та незалежного корпусу судців

3.2. Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення незалежності судової влади.
2. Забезпечення функціонування судової влади на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, та додержання професійної етики у діяльності суддів і 
прокурорів.
3. Формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 
Конституція України
Закон України "Про Вищу раду правосуддя"
Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
Закон України "Про державну службу"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходжений для^ виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис, гри.)

Код Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом з 
(3+4)

ІГІШЬІШЙ фонд спеціальний
фонд

разом : 
(6+7)

агалмшй фонд спеціальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Надходження із загального фонду бюджету 194 168,5 X 194168,5 225 049,7 X 225 049,7 234 101,4 X 234101,4

250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку X 20,6 20,6 X X
майна (крім нерухомого майна)

250201 Благодійні внески, гранти та дарунки X 1 991,5 1991,5 X X

602100 На початок періоду X 3,2 3,2 X 5,3 5,3 X



602200 На кінець періоду X 5,8 5,8 X X
ВСЬОГО 1.94 168,5 2 009,5 196 178,0 225 049,7 5̂ 8 225 055,5 234101,4 234101,4

Разом надходжені, 194168,5 2 009,5 196178,0 225 049,7 5,8 225 055,5 234101,4 234101,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
(тис. гри.)

Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд лісціальшш
фонд

разом : 
(3+4)

апшышй фонд спеціальний
фонд

разом
<б+7)

1 2 3 4 5 6 7

Надходження із загального фонду бюджету 255 511,2 X 255511,2 274682,9 X 274 682,9

ВСЬОГО 255 511,2 255 511,2 274 682,9 274 682,9

Разом надходжень 255 511,2 255 511,2 274 682,9 274 682,9

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис, гри,)

КЕКВ Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

нгялытй фонд ЛСЦІІШЬІІИЙ фонд разом
(3+4)

агальний фонд пеціальниіі фонд разом
(6+7)

агальний фонд медіальний фонд разом 
(9-І-10)

І 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п

2110 Оплата праці 160 326,1 160326,1 173 953,0 173 953,0 184529,3 184 529,3 ■

2120 Нарахування, на оплату праці 23 744,1 23 744,1 36 002,3 36 002,3 37 285,8 37 285,8

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 2 868,8 7,9 2 876,7 3 041,7 5,8 3 047,5 3 389,1 3 389,1
інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 410,1 5 410,1 4 088,7 4088,7 3 918,6 3 918,6

2250 Видатки на відрядження 40,9 40,9 194,5 194,5 768,6 768,6

2270 Оплата комунальних послуг та 1711,9 1 711,9 2 767,2 2 767,2 2 999,6 2 999,6
енергоносіїв

2282 Окремі заходи по реалізації державних 
(репіональних)-Процрам,.не.віднессш.до

24,9 24,9 14,4 14,4 164,4 164,4

заходів розвитку

2800 Гнші поточні видатки 41,7 41,7 42,0 42,0 46,0 46,0

3110 Придбання обладнання і предметів 2 001,6 2 001,6 4 945,9 4945,9 1 000,0 1 000,0
довгострокового користування

ВСЬОГО 194168,5 2 009,5 196 178,0 225 049,7 5,8 225 055,5 234 101,4 234 101,4



5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис, гри,)

к к к Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

агалышй фонд пеціальїшй фонд разом
(3+4)

агалышй фонд пеціальїшй фонд II агалышй фонд 1пеціальїшй фонд разом
(9+10)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II

всього

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. гри.)

КЕКВ Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

тільний, фонд :псціальішй фонд разом загальний іпеціальїшй фонд разом
(3+4) фонд (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2110 Оплата праці 201 881,6 201 881,6 21 / 434,1 217 434,1

2120 Нарахування на оплату праці 40 476,4 40 476,4 43 518,4 43 518,4

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 532,2 3 532,2 3 510,5 3 510,5

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 364,5 4364,5 4 749,1 4 749,1

2250 Видатки на відрядження 814,0 814,0 828,0 828,0

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 239,6 3 239,6 3 437,2 3 437,2

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 165,1 165,1 165,9 165,9
розвитку

2800 Інші поточні видатки 37,8 37,8 39,7 39,7

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ВСЬОГО 255 511,2 255 511,2 274682,9 274 682,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. гри.)

ККК Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

агалышй фонд пеціальїшй фонд разом
(3+4)

агалышй фонд пеціальїшй фонд разом
(6+7)

1 2 3 4 5 б 7 8

ВСЬОГО

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. Гри.)

№ 1 
з/п

Іппрямн використання бюджетних кошті» 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний < 
фонд

нсціальний фонд разом
(3+4)

загальний і 
фонд

пеціальїшй фонд разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11



1 Забезпеченая виконання функцій та 
завдань, покладених на Вищу раду

194 168,5 194168,5 220 103,8 220103,8 232 626,7 232 626,7

правосуддя
2 Придбання комп'ютерної'техніки 

(заходи з інформатизації)
1 042,0 1 042,0 796,7 796,7

3 Придбання оргтехніки, обладнання та 
предметів довгострокового 
користування

3 903,9 3 903,9 678,0 678,0

ВСЬОГО 194168,5 194168,5 225 049,7 225 049,7 234101,4 234101,4

6.2. Видатки/иадання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
(тис. гри.)

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

агальшій фонд спеціальний фонд разом
(3+4)

загальний
фонд

яісціальний фонд разом
(3+4)

1 2 3 4 5 б 7 8

Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Вищу раду правосуддя 255 511,2 255 511,2 274 682,9 274682,9

ВСЬОГО 255 511,2 255 511,2 274 682,9 274682,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. Гри.)

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затрат

1 Кількість члені» Вищої ради правосуддя осіб Штатний розпис 18,0 20,0 20,0

2 Кількість працівників секретаріату, які забезпечують діяльність 
Вищої ради правосуддя

осіб Штатний розпис 238,0 305,0 305,0

нродуїсту

1 Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя од. План діяльності, 
управлінський облік

4 097,0

2 Кількість матеріалів щодо внесення подань про призначення судді 
иа посаду, переведення судді, відрядження судді, що перебувають 
на розгляді

од. План діяльності, 
управлінський облік

1 755,0

3 Кількість розглянутих матеріалів щодо внесення подань про 
призначення судді иа посаду, переведення судді, відрядження 
судді

од. План діяльності, 
управлінський облік

1 403,0

4 Кількість матеріалів щодо переведення судді, відрядження судді, 
що перебувають на розгляді

ОД. План діяльності, 
управлінський облік

1 327,0

5 Кількість розглянутих матеріалів щодо переведення судді, 
відрядження судці

од. План діяльності, 
управлінський облік

225,0

6 Кількість заяв щодо несумісності, що перебувають на розгляді од. План діяльності, 
управлінський облік

59,0



7 Кількість розглянутих заяв щодо несумісності од. План діяльності, 
управлінський облік

51,0

8 Кількість здійснених дисциплінарних проваджень од. План діяльності, 
управлінський облік

16 049,0

9 Кількість скарг на рішення у дисциплінарних справах, які 
перебувають на розгляді

од. План діяльності, 
управлінський облік

229,0

10 Кількість розглянутих скарг на рішення у дисциплінарних справах од. План діяльності, 
управлінський облік

155,0

11 Кількість матеріалів про тимчасове відсторонення судді від 
здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення 
відставки судді, що перебувають на розгляді

од. Плай діяльності, 
управлінський облік

570,0

12 Кількість розглянутих матеріалів про тимчасове відсторонення 
судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, 
припинення відставки судді

од. Плай діяльності, 
управлінський облік

464,0

13 Кількість рішень про надання згоди на затримання судді, 
утримання його під вартою чи арештом

од. План діяльності, 
управлінський облік

3,0

14 Кількість запитів иа інформацію та звернень, розглянутих не в 
порядку Закону України "Про Вищу раду правосуддя"

ОД. План діяльності, 
управлінський облік

7157,0

15 Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя, її органами 
та членами Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

16 228,0 12 862,0

16 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів 
та авторитету правосуддя

ОД. План діяльності, 
управлінський облік

180,0 180,0

17 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, 
переведення та відрядження судді

ОД. План діяльності, 
управлінський облік

5 715,0 854,0

18 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді 
від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення 
відставки судді

од. План діяльності, 
управлінський облік

606,0 344,0

19 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) 
щодо несумісності

од. План діяльності, 
управлінський облік

50,0 30,0

20 Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні 
провадження щодо суддів

од. Плай діяльності, 
управлінський облік

13 500,0 10 000,0

21 Кількість прийнятих актів за результатами розгляду скарг на 
рішення у дисциплінарних справах

од. План діяльності, 
управлінський облік

150,0 200,0

22 Кількість розглянутих запитів на інформацію та звернень од. План діяльності, 
управлінський облік

7 200,0 5 000,0

23 Придбання комп'ютерноїтехніки од. План діяльності, 
управлінський облік

46,0 36,0

24 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування од. План діяльності, 
управлінський облік

57,0 9,0

ефективності

1 Кількість розглянутих матеріалів щодо внесення подань про 
призначення судді на посаду, переведення судді, відрядження 
судді із розрахунку на І члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

78,0

2 Кількість розглянутих матеріалів щодо переведення судді, 
відрядження судді з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

13,0

3 Кількість розглянутих заяв щодо несумісності з розрахунку на 1 
члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

3,0

4 КІЛЬКІСТЬ здійснених дисциплінарних проваджень із розрахунку на 
1 члена Вищої ради правосуддя

од, План діяльності, 
управлінський облік

1 003,0



5 Кількість розглянутих скарг иа рішення у дисциплінарних справах 
із розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

8,0

б Кількість розглянутих матеріалів про тимчасове відсторонення 
судді від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, 
припинення відставки судді із розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

24,0

7 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів 
та авторитету правосуддя із розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

9,0 9,0

8 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, 
переведення та відрядження судді із розрахунку на 1 члена Вищої 
ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

272,0 41,0

9 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді 
від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення 
відставки судці з розрахунку на І члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

29,0 16,0

10 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) 
щодо несумісності, з розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

2,0 1,0

11 Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні 
провадження щодо суддів, із розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

710,0 556,0

12 Кількість прийнятих актів за результатами розглянутих скарг на 
рішення у дисциплінарних справах із розрахунку на 1 члена Вищої 
ради правосуддя

од, План діяльності, 
управлінський облік

7,0 10,0

якості

1 Питома вага прийнятих рішень про внесення подань про 
призначення судці на посаду, переведення судді, відрядження 
судді у загальній кількості розглянутих матеріалів

відс. Плай діяльності, 
управлінський облік

99,8

2 Питома вага прийнятих рішень про переведення судді, 
відрядження судді у загальній кількості розглянутих матеріалів

відс. План діяльності, 
управлінський облік

72,0

3 Питома вага прийнятих рішень про порушення вимог щодо 
несумісності у загальній кількості розглянутих заяв

відс. План діяльності, 
управлінський облік

4 Питома вага прийнятих рішень про тимчасове відсторонення судді 
від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення 
відставки судді у загальній кількості розглянутих матеріалів

відс. План діяльності, 
управлінський облік

98,9

5 Питома вага прийнятих актів у загальній кількості матеріалів, що 
надійшли на розгляд Вищої ради правосуддя

відс. План діяльності, 
управлінський облік

69,0 69,0

б Частка рішень, що оскаржені до Верховного Суду, за якими 
прийнято рішення про залишення їх без змін, у загальній кількості

відс, План діяльності, 
управлінський облік

85,0 90,0

оскаржених рішень



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
(тне. гри.)

№ 
з/11

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальним  ф о нд загальний фонд спеціальний фонд

-------ь*— 2 - ....... 3 4 б 7 ---------------8------------------

затрат

1 Кількість членів Вищої ради правосуддя осіб Штатний розпис 20,0 0,0 20,0
2 Кіл ькість працівни кі в секретар іату, які забезпечують діяльї іість ос іб 

Вищої ради правосуддя
Штатний розпис 305,0 0,0 305,0

продукту

1 Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосудця, її органами од. 
та членами Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

12860,0 12 910,0

2 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів од. 
та авторитету правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

180,0 180,0

3 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, од. 
переведення та відрядження судді

План діяльності, 
управлінський облік

631,0 426,0

4 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді од. 
від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення 
відставки судді

План діяльності, 
управлінський облік

325,0 310,0

5 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) од. 
щодо несумісності

План діяльності, 
управлінський облік

30,0 30,0

б Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні од. 
провадження щодо суддів

План діяльності, 
управлінський облік

10000,0 10 000,0

7 Кількість прийнятих актів за результатами розгляду скарг на од, 
рішення у дисциплінарних справах

План діяльності, 
управлінський облік

200,0 200,0

8 Кількість розглянутих запитів на інформацію та звернень од, План діяльності, 
управлінський облік

4800,0 4 700,0

ефективності

1 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів од. 
та авторитету правосуддя із розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

9,0 9,0

2 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на посаду, од. 
переведення та відрядження судді із розрахунку на 1 члена Вищої 
ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

30,0 20,0

3 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового відсторонення судді од. 
від здійснення правосуддя, звільнення судді з посади, припинення 
відставки судді з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

15,0 15,0

4 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд справ (заяв) од. 
щодо несумісності, з розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

1,0 1,0

5 Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні од. 
провадження ЩОДО суддів, із розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

556,0 556,0

б Кількість прийнятих актів за результатами розглянутих скарг на од. 
рішення у дисциплінарних справах із розрахунку на 1 члена Вищої

План діяльності, 
управлінський облік

10,0 10,0

ради правосуддя
якості



69,01 Питома вага прийнятих актів у загальній кількості матеріалів, що відс. План діяльності,
надійшли на розгляд Вищої ради правосуддя управлінський облік

2 Частка рішень, що оскаржені до Верховного Суду, за якими відс. План діяльності,
прийнято рішення про залишення їх без змін, у загальній кількості управлінський облік
оскаржених рішень

90,0

69,0

90,0

8. Структура видатків на оплату праці
(тис, гри.)

Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фоі Я загальний 
фонд

спеціальний фоі д загальний 
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний фоі д загальний 
фонд

спеціальний фонд

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 а

1. Обов'язкові виплати 88 916,4 131 165,5 140 267,8 151 362,8 162 910,1
2. Стимулюючі доплати Та надбавки 29 010,2 16 303,1 5 016,3 8 121,6 8 838,4
3. Премії " ЗО 096,3 10 712,0 23 387,3 25 Щ ї  27 205,3
4. Матеріальна допомога 12303,2 15 772,4 15 857,9 17139,1 18 480,3
ВСЬОГО 160 326,1 173 953,0 184 529,3 20ЇШ,6 ‘ 217 434,1

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Ла
з/и

Категорії працівник і» 2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 1 2021 рік 2022 рік

нагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

фо
нд

сп
ец

іа
ль

ни
й

фо
нд

Р

! 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
й

фо
нд

фо
нд ! і

'3  •є* 
1

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
■зайняті

5

р Й
і 2 3 4 5 б 7 Я 9 10 п 12 13 14 15 іб

і Керівники 20,00 18,00 20,00 16,00 20,00 20,00 20,00
2 Працівники патронатної служби 46,00 31,00 46,00 31,00 46,00 46,00 46,00
3 Службовці 232,00 184,00 232,00 184,00 232,00 232,00 232,00
4 Працівників державних органів, які 

виконують функції 3 
обслуговування

5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00

5 Молодший обслуговуючий 
персонал

22,00 20,00 22,00 19,00 22,00 22,00 22,00

Всього штатних одиниць 325,00 256,00 325,00 253,00 325,00 325,00 325,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
також ьрахоьані у спеціальному фонді X X X X X X X



10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. гри.)

№
з/п

Код програми Назва Коли та яким документом з а т в е р д ж е н а  ! короткий зміст заходів за програмок 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фонд: сіпальний фонд загальний фонд спеціальний
фонд

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
(тис. гри.)

№
з/п

Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмої > 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фондег еціальїтй фонд загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 б б 7 8 9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надаиия кредитів на 2020-2022 роки

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя (далі також - Рада, ВРП) є колегіальним, незалежним 
конституційним органом державної влади та суддівського врядуваиня, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її 
функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм 
Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

5 січня 2019 року виповнилось два роки з моменту набрання чинності Законом України “Про Вищу раду правосуддя" (за винятком деяких положень) і початку 
функціонування конституційного органу державної влади з розширеними повноваженнями.

З метою реалізації покладених на Вищу раду правосудця завдань у 2018 році здійснено значний обсяг заходів з реалізації її повноважень.
Так, протягом 2018 року проведено 96 засідань Вищої ради правосуддя, на яких прийнято 1802 акти.
У 2018 році на розгляд Ради винесено 412 матеріалів про призначення кандидатів на посади суддів, із них розглянуто 399 матеріалів; відкладено розгляд 13 

матеріалів.
За результатами розгляду вказаних матеріалів Радою прийнято 399 актів, у тому числі:
396 рішень про внесення Президентові України подання про призначення кандидатів на посади суддів, 3 рішення про відмову у внесенні подання Президентові 

України.
Упродовж 2018 року внесено Президентові України 40 подань про призначення 396 кандидатів на посади суддів та отримано 14 указів Президента України про 

призначення 273 суддів.
Протягом 2018 року до ВРП надійшло 2 матеріали про припинення відставки судді та прийнято 2 рішення про відмову в припиненні відставки судці.
Радою також розглядались у 2018 році рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії судців України (далі також - ВККСУ) про переведення суддів апеляційних судів 

до новостворених судів відповідно до указів Президента України від 29 грудня 2019 року № 452/2017 "Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних 
судів в апеляційних округах", від 29 грудня 2017 року № 454/2017 "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в 
апеляційних округах", від 29 грудня 2017 року № 455/2017 "Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в 
апеляційних округах".

До набрання чинності 5 січня 2017 року Законом України "Про Вищу раду правосуддя" переведення суддів до інших судів належало до повноважень Вищої 
кваліфікаційної комісії судців України, яка вносила відповідну рекомендацію Президентові України.

Вища рада правосуддя почала брати участь у процесі переведення судців до інших судів відповідно до Закону України "Про внесення змін до Конституції



України (щодо правосуддя)". Підпунктом 7 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України встановлено, що з дня набрання чинності Законом 
України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" упродовж двох років переведення судді з одного суду до іншого здійснює Президент України 
на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя.

Згідно із частиною першою розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, крім пункту 10 частини першої статті 3, глави 9 розділу II цього Закону, які набирають чинності через два роки з дня набрання 
чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

На виконання повноважень щодо переведення суддів Вищою радою правосуддя ухвалено 99 рішень про внесення Президентові України подання про переведення 
940 суддів. Крім того, протягом січня - вересня 2018 року ухвалено 80 рішень про внесення Президентові України подань про відрядження 80 суддів до іншого суду 
того самого рівня і спеціалізації та про продовження строку такого відрядження.

З набранням чинності 30 вересня 2018 року наведеними нормами Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" закінчились 
повноваження Президента України щодо переведення суддів.
Із жовтня 2018 року Вищого радою правосуддя ухвалено 144 рішення про переведення 144 суддів.

У порядку застосування дисциплінарного стягнення Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя внесли на розгляд ВРП 11 подань про тимчасове відсторонення 
судді від здійснення правосуддя, за результатами розгляду яких Радого прийнято 11 рішень про тимчасове відсторонення 11 суддів від здійснення правосуддя.

У 2018 році Радою ухвалено рішення про звільнення 293 суддів за загальними обставинами, зокрема:
6 суддів у зв'язку із неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров'я;
211 судців у зв'язку з поданням заяви про відставку;
76 суддів за власним бажанням.

Протягом звітного періоду ВРП розглянула 68 матеріалів про звільнення суддів за особливими обставинами, з них 34 матеріали - за поданням Дисциплінарних палат 
Вищої ради правосудця, 4 матеріали - за рекомендаціями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 29 матеріалів - за поданням з рекомендаціями ВККСУ на 
підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, 1 - на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

У 2018 році прийнято рішення про звільнення з посад 49 судців за особливими обставинами.
За вказаний період за поданням Дисциплінарних палат Вищою радою правосуддя прийнято 33 рішення про звільнення 33 суддів із посад за вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, за 
рекомендацією ВККСУ прийнято 4 рішення про звільнення 5 суддів.

Крім того, Радою прийнято 10 рішень про звільнення 10 суддів з посад на підставі підпункту 4 пункту 16(1) розділу XV "Перехідні положення" Конституції України 
відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення з посад, оскільки за результатами кваліфікаційного оцінювання їх 
визнано такими, що не відповідають займаній посаді.

Наразі Вища рада правосудця здійснює дисциплінарні провадження стосовно всіх суддів, а Вища рада юстиції до ЗО вересня 2016 року була наділена 
повноваженнями притягувати до дисциплінарної відповідальності лише суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України, дисциплінарні 
провадження стосовно суддів судів першої та апеляційної інстанцій розглядались Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Протягом звітного періоду значно зросла кількість розглянутих ВРП дисциплінарних скарг порівняно з попередніми роками.
Крім того, збільшення кількості завершених дисциплінарних проваджень зумовлено і зростанням кількості скарг щодо дисциплінарного проступку судді, які 

надійшли безпосередньо до ВРП, і розглядом дисциплінарних скарг, переданих у 2017 році з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідно до абзацу 
першого пункту ЗІ розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів".

З метою виконання повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів у 2018 році Дисциплінарними палатами та членами ВРП повністю 
завершено розгляд 19 641 дисциплінарної скарги, з яких 10 769 передані з ВККСУ.

За результатами розгляду дисциплінарних скарг Дисциплінарними палатами та одноособово членами ВРП у 2018 році прийнято такі рішення:
13 598 ухвал членів ВРП про залишення без розгляду дисциплінарних скарг та повернення скаржнику;
139 рішень про повернення дисциплінарних скарг ухвалами Дисциплінарних палат;
453 рішення про відкриття дисциплінарної справи;



170 рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;
1136 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ або залишення заяви без розгляду;
220 рішень про відмову в притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження.
Усього у звітному періоді притягнуто до дисциплінарної відповідальності 176 суддів.
На виконання конституційних повноважень щодо розгляду справ і ухвалення рішень стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності Радою 

розглянуто 51 заяву про порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, за якими ухвалено: 4 рішення про визнання відсутності порушень суддею вимог 
щодо несумісності з іншою діяльністю або статусом та 45 рішень про залишення заяви без розгляду, повернення заяви скаржнику.

Окремо слід зазначити про важливий та досить складний напрям діяльності Ради щодо забезпечення незалежності судової влади, оскільки ефективне виконання 
суддею своїх функцій можливе лише за умови його незалежності.
' Питання тиску на суддю під час здійснення ним професійної діяльності на сьогодні запишається актуальним. Про це свідчить кількість повідомлень суддів про 

втручання в їхню професійну діяльність, які надходять до ВРП.
Протягом 2018 року до Вищої ради правосуддя надійшло 436 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про вчинення 

дій, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.
Найбільше повідомлень про втручання надійшло від суддів місцевих судів - 385 повідомлень, 43 повідомлення надійшло від суддів апеляційних судів, 8 

повідомлень - від суддів Верховного Суду.
За результатами перевірок, проведених за повідомленнями про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, Вищою радою правосуддя ухвалено:
73 рішення про вжиття заходів реагування (звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування 

злочинів, щодо внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії 
або допущено бездіяльність, та інші);

12 рішень про відмову у вжитті заходів;
54 рішення про затвердження висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності судців та авторитету правосуд дя, 

якими затверджено 197 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності судців.
Відповідно до новел чинного законодавства до повноважень ВРП належить також надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арештом, відсторонення 

судці у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Так, протягом 2018 року від Генеральної прокуратури України надійшло 41 клопотання, з них:
23 клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосудця у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
15 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя;
З клопотання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.
За результатами розгляду клопотань Генеральної прокуратури України прийнято 36 рішень про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосудця у зв'язку 

з притягненням до кримінальної відповідальності та продовження строку тимчасового відсторонення.
За результатами розгляду подань про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартого чи арештом ВРП прийнято 3 рішення про надання згоди на 

затримання судді та утримання його під вартою та арештом.
Також Вища рада правосуддя свої повноваження реалізовувала у нормотворчому процесі, а саме затверджувала положення та нормативні акти, необхідні для 

функціонування як самої Ради, так і органів судової системи. Зокрема, рішенням Ради затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, а 
також ВРП прийняте рішення про припинення роботи судів у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими 
надзвичайними обставинами та інші.

У 2018 році Вища рада правосудця у зв'язку з реалізацією визначених законом повноважень брала активну участь у міжнародному співробітництві, у тому числі 
взаємодіяла з питань правосуддя з іноземними закладами, установами та організаціями.

З метою забезпечення прозорості у своїй діяльності Рада керується принципами відкритості та гласності і продовжує політику інформаційної відкритості як перед 
органами державної влади, так і перед суспільством. Засідання Вищої ради правосуддя транслюються у режимі онлайн та є доступними для перегляду на її офіційному 
веб-сайті.

Забезпечення доступу до інформації - один з основних напрямів державної інформаційної політики.
Упродовж першого півріччя 2019 року Вища рада правосуддя провадила діяльність з метою належної реалізації повноважень, визначених Конституцією



України, законами України "Про Вищу раду правосуддя", "Про судоустрій і статус суддів".
За вказаний період Вищою радою правосуддя проведено 48 засідань Ради, на яких прийнято 939 актів.
На виконання повноважень щодо призначення суддів Радою прийнято рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади 213 суддів.
Протягом першого півріччя 2019 року Вищою радою правосуддя прийняті рішення про внесення подань Президентові України про призначення на посади 27 судців 

до Вищого антикорупційного суду України, 11 судців Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України.
За вказаний період до Вищої ради правосудця надійшла 81 рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для призначення на посади суддів, яких 

визнано такими, що відповідають займаним посадам, за результатами кваліфікаційного оцінювання, та ЗІ рекомендація - про звільнення суддів, яких за результатами 
кваліфікаційного оцінювання визнано такими, що не відповідають займаним посадам.

За результатами їх розгляду Вища рада правосуддя ухвалила:
щодо 80 суддів внести подання Президентові України про призначення на посаду до місцевих судів;
щодо 1 судді, якого за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано таким, що не відповідає займаній посаді, прийнято рішення про звільнення з посади;
щодо 9 суддів, яких за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано такими, що не відповідають займаним посадам, подання про звільнення з посади 

залишено без розгляду;
щодо 11 суддів, яких за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано такими, що не відповідають займаним посадам, розгляд питання про звільнення з 

посади відкладено.
Протягом першого півріччя 2019 року, керуючись положеннями конституції України як нормами прямої дії, на виконання повноважень щодо звільнення суддів з 

посад Вищого радою правосудця звільнено 120 суддів, з них за загальними обставинами - 65 судців, за особливими обставинами - 55.
Відповідно до чинного законодавства до повноважень ВРП належить ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя,
Так, за перше півріччя 2019 року до ВРП надійшло 6 клопотань заступника Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у 

зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та 3 клопотання про продовження строку відсторонення судді від здійснення правосуддя.
За результатами розгляду клопотань заступника Генерального прокурора Вищою радою правосуддя прийнято 9 рішень про тимчасове відсторонення 9 суддів від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, з яких 3 суддям продовжено строк тимчасового відсторонення.
Для належного виконання своїх функцій, у тому числі захисту незалежності судової влади, вдосконалення чинного законодавства, ВРП підтримує активну 

співпрацю з міжнародними експертами та проектами міжнародної технічної підтримки.
Протягом 2018 року та першого півріччя 2019 року з метою обміну досвідом щодо актуальних питань судоустрою та статусу суддів делегації у складі членів ВРП та 

працівників секретаріату ВРП здійснили 12 закордонних візитів, а саме до Канади, США, Литви, Румунії, Англії, Франції, Бельгії, Австрії.
У Раді проведено 78 робочих зустрічей із представниками різних міжнародних програм/проектів, що надають експертну допомогу в процесі реалізації реформи 

судової влади в Україні та з якими співпрацює ВРП, зокрема Проекту Twinning для Верховного Суду "Посилення іиституційної спроможності Верховного Суду у 
сфері захисту прав людини на національному рівні", Проекту Ради Європи "Консолідація реформи правосуддя в Україні", Комісії Ради Європи з питань ефективності 
правосуддя (CEPEJ), структури ООН Жінки в Україні, Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДЇПЛ) ОБСЄ у межах Проекту "Посилення незалежності 
прокурорів в країнах Східного Партнерства", Проекту за підтримки уряду Королівства Нідерланди в Україні "Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради 
змін", представництвом Світового банку в Україні, аудиторської компанії K.PMG, Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань дотримання обов'язків та 
зобов'язань державами ? членами Ради Європи (Моніторинговий комітет).

Крім того, члени Вищої ради правосуддя та співробітники секретаріату Ради взяли участь у 112 міжнародних заходах в Україні, організованих міжнародними 
партнерами ВРП, зокрема Консультативною місією Європейського Союзу (КМЄС) в Україні, Проектом Ради Європи "Консолідація реформ правосудця в Україні", 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Центром вивчення комерційного права Лондонського університету Королеви Марії (проект технічної допомоги Уряду 
Великої Британії), Програмою розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP), Національною судовою адміністрацією Литви, представництвом 
Світового банку в Україні, Правничим товариством Англії та Уельсу, Моніторинговим комітетом ПАРЄ, Міжнародною асоціацією адвокатів тощо.

Обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020-2022 роки
Запорукою фінансової визначеності судової влади є діяльність ВРП у питаннях бюджетного фінансування судової системи. Як зазначено у європейських



рекомендаціях, незалежність і самоврядування судової системи не будуть дотримуватись без можливості судової влади впливати на свій власний бюджет. Таку 
можливість сьогодні судовій владі надано: закріплено повноваження ВРП надавати пропозиції щодо визначення видатків Державного бюджету України на утримання 
судів.
Законом України "Про Вищу раду правосуддя" ВРП включено до переліку головних розпорядників бюджетних коштів та віднесено до її компетенції погодження 
перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду, а також затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого 
забезпечення судів.

Також ВРП отримала право призначати та звільняти керівництво Державної судової адміністрації України; визначати за поданням Голови Державної судової 
адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2019 рік" Вищій раді правосуддя для виконання основних функцій та завдань, визначених бюджетною 
програмою "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади", передбачені видатки в розмірі 225049.7 тис. грн., в т.ч. фонд оплати праці складає 173953,0 
тис. гривень.

На виконання вимог Закону України "Про Вищу раду правосуддя" для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів Вищою радою правосуддя 
утворені Дисциплінарні палати з числа членів ВРП. На даний момент працюють три Дисциплінарні палати. Крім того, при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань 
вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, прийнято рішення "Про утворення при Вищій раді правосуддя Прес-центру судової влади України та 
затвердження Положення про Прес-центр судової влади України".

Для належної діяльності Вищої ради правосуддя по виконанню державної програми 5981010 "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади" у 2020 
році обсяг видатків, у розмірі доведеному Міністерством фінансів України, є достатнім, але у розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) не дасть 
можливості в повному обсязі задовольнити потребу ВРП.

Так, недостанім є обсяг видатків на заробітну плату на загальну суму 4076,0 тис. грн, а саме зазначеної суми недостатньо для встановлення у повному обсязі 
надбавки за інтенсивність праці інспекторам Вищої ради правосуддя, враховуючи їхні повноваження, визначені частиною сьомою статті 28 Закону України "Про Вищу 
раду правосуддя". Збільшення на 4076,0 тис. грн. обсягу видатків на оплату праці на 2020 рік дасть можливість конституційному органу і надалі залучати 
високопрофесійних фахівців для забезпечення виконання функцій і завдань покладених державою на Вищу раду правосуддя на належному рівні.

Разом з тим, сума у тому ж розмірі - 4076,0 тис. грн. є надлишковою для нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю перевищення максимального розміру 
зарплати, на який нараховується ЄСВ, по деяких категоріях працівників ВРП.

Враховуючи вказане та з метою забезпечення потреб Вищої ради правосудця в повному обсязі у 2020 році для виконання функцій і завдань, необхідно збалансувати 
видатки в межах доведених граничних обсягів, а саме: збільшити видатки на оплату праці за КЕКВ 2110 на суму 4076,0 тис. грн. за рахунок зменшення видатків на 
нарахування на оплату праці за КЕКВ 2120 на 4076,0 тис. гривень.

Збалансування видатків в межах граничного обсягу на 2020 рік дасть можливість конституційному органу у повній мірі і надалі виконувати важливі державні 
функції та зміцнювати довіру суспільства до судової системи.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)

КЕКВ/
КІСК

Найменування ; стверджено з урахуванням 
змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2019

Зміна кредиторської 
заборгованості

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок і 
коштів

юджетні зобов’язання 
(4+6)

загального фонду спеціального фонду

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10

2ЇЇ0 Оплата праці 160327,0 Ш  326,1 “  “  160326,1



2120 Нарахування на оплату праці 27 739,3 23 744,1 23 744,1

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

3 081,7 2 868,8 2 868,8

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9 412,3 5 410,1 5 410,1

2250 Видатки на відрядження 80,0 40,9 40,9

2270 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

2 514,9 1 711,9 1 711,9

2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм,

30,0 24,9 24,9

ие віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 42,5 41,7 41,7

ВСЬОГО 203227,7 194168,5 194168,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
(тис. грн.)

КЕКВ/
ккк

Найменування 2019 рік 2020 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2019

шанується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг
ВЗЯТТЯ ПОТОЧНИХ

зобов'язань

граничний обся • можлива кредиторок 
заборгованість на 

01.01.2020

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг
ВЗЯТТЯ ПОТОЧНИХ

зобов'язань
загального фонд ■ спеціального фонд; (3-5) (4-5-6) загального фош ^спеціального фонд ' (8-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2110 ()плата праці 173 953,0 173 953,0 184529,3 184529,3

2120 Нарахування на оплату праці 36 002,3 36 002,3 37 285,8 37 285,8

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

3 041,7 3 041,7 3 389,1 3 389,1

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4088,7 4 088,7 3 918,6 3 918,6

2250 Видатки на відрядження 194,5 194,5 768,6 768,6

2270 Оплата комунальних послугга енергоносіїві 2 767,2 2 767,2 2 999,6 2 999,6

2282 Окремі заходи по реалізації деркавних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

14,4 14,4 164,4 164,4

2800 Інші поточні видатки 42,0 42,0 46,0 46,0

3110 Придбання обладнання і предметів 4945,9 4 945,9 1 000,0 1 000,0
довгострокового користування

ВСЬОГО 225 049,7 225 049,7 234 101,4 234 101,4



12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис, пін.).

КЕКВ/
ккк

Найменування ' атвсрджсію з урахуванням 
змій

Касові видатки/ 
падання кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020

Іричини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості

і 2 3 4 5 б 7 8 9

2110 Оплата праці 160 327,0 160 326,1

2120 Нарахування на оплату праці 27 739,3 23 744,1

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 3 081,7 2 868,8
_________інвентар_________________________________________________________________

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9 412,3 5410,1

2250 Видатки на відрядження 80,0 40,9

2270 Оплата комунальних послуг та 2514,9 1711,9
енергоносіїв_____________________ __________________________________

2282 Окремі заходи по реалізації 30,0 24,9
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 42,5 41,7

ВСЬОГО 203 227,7 194168,5

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/иадання кредитів загального фонду
Лз
з/п

Найменування Статті (пункти) 
нормативно- 

правового акта

Обсяг ішдатків/надашія 
кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів 
(тис.грн.)

Обсяг в вдати в/нп данім 
кредитів, врахований у 

граничному обсягу 
(тис.грп.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

1 Конституція України Стаття 131, пункт 16(1) 188 605J 184529,3 4 076,С КЕКВ 2111 - не забезпечено в повному обсязі встановлення надбавки за
розділу XV інтенсивність праці інспекторам Вищої ради правосуддя.

Закон України "Про Вищу раду правосуддя" Стаття 28 
ПостановаКМ України від 18.01.2017 №15 
"Питання оплати праці працівників державних 
органів"

2 Закон України "Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообовязкове державне 
соціальне страхування"

Статгя 8 33 209,8 37 285,8 -4 076,0 КЕКВ 2)20 - 22% нарахування на ФОП

ВСЬОГО 221815,1 221 815,1

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році



Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної 
казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобовязання за загальним фондом бюджету у 2020 році 
братимуться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова Вищої ради правосуддя В.І. Говоруха

(прізвище та ініціали)

С.М. НижникНачальник фінансово-економічного управління 
- головний бухгалтер

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1

1. Вища рада правосуддя 598
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) ш <

2. Додаткові видатки/иадания кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету иа 2020 рік за бюджетними програмами
(тис, гри.)

Код Найменування 2018 рік 
(звіт)

2019 рік 
(затверджено)

2020 рік (проект) С©грунтування необхідності додаткових коштів загального фонду 
на 2020 рік

граничний
Обсяг

Необхідно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

5981010 Забезпечення засад функціонування незалежної судової 194168,5 225 049,7 234101,4
влади

2110 Оплата праці 160 326,1 173 953,0 184 529,3 4 076,0
2120 Нарахування на оплату праці 23 744,1 36 002,3 37 285,8 -4 076,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 868,8 3 041,7 3 389,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 410,1 4088,7 3 918,6
2250 Видатки на відрядження 40,9 194,5 768,6
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 711,9 2767,2 2 999,6
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
24,9 14,4 164,4

2800 Інші поточні видатки 41,7 42,0 46,0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування
4 945,9 1 000,0

ВСЬОГО 194168,5 225 049,7 234101,4 0,0

1



Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти)

Конституцією України та положеннями Закону України "Про Вищу раду правосудця" від 21 грудня 2016 року № 1798-УІІІ закріплено юридичний статус Вищої ради правосуддя 
(далі - ВРП) - колегіального, незалежного конституційного органу державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності 
судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм 
Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

До повноважень Вищої ради правосуддя віднесено: 
внесення подання про призначення судді на посаду;
ухвалення рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
ухвалення рішення про звільнення судді з посади;
надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою;
ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
ухвалення рішення про переведення судці з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації; 
ухвалення рішення про припинення відставки судді; 
вжиття заходів щодо забезпечення незалежності судців;
розгляд скарг на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
надання обов'язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, 

узагальнення пропозицій судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу судців; 
погодження кількості суддів у суді;
затвердження Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її 

територіальні управління, Положення про Службу судової охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та 
установах системи правосуддя, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових 
рішень;

погодження Типового положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників;
здійснення функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; участь у визначенні видатків Державного 

бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя;
затвердження за поданням Державної судової адміністрації України нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів; 
погодження в установленому порядку перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; 
призначення на посаду та звільнення з посади Голови Державної судової адміністрації України, його заступників;
визначення за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її 

територіальних управлінь.
Надзвичайно важливим повноваженням, яким наділено ВРП, є повноваження щодо вжиття заходів Із забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.
Згідно із Законом України "Про Вищу раду правосуддя" ВРП надає обов'язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи 

ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, а також узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосудця стосовно законодавства щодо їх статусу та 
функціонування, судоустрою і статусу суддів.

Для належної діяльності Вищої ради правосуддя по виконанню державної програми 5981010 "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади" у 2020 році обсяг 
видатків, у розмірі доведеному Міністерством фінансів України, є достатнім, але у розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) не дасть можливості в повному обсязі 
задовольнити потребу ВРП.

Так, недостанім є обсяг видатків на заробітну плату на загальну суму 4076,0 тис. грн, а саме зазначеної суми недостатньо для встановлення у повному обсязі надбавки за 
інтенсивність праці інспекторам Вищої ради правосуддя, враховуючи їхні повноваження, визначені частиною сьомою статті 28 Закону України "Про Вищу раду правосуддя". 
Збільшення на 4076,0 тис, грн. обсягу видатків на оплату праці на 2020 рік дасть можливість конституційному органу і надалі залучати високопрофесійиих фахівців для забезпечення 
виконання функцій і завдань покладених державою на Вищу раду правосудця на належному рівні.

Разом з тим, сума у тому ж розмірі - 4076,0 тис. грн. є надлишковою для нарахувань на оплату праці у зв'язку з наявністю перевищення максимального розміру зарплати, на який 
нараховується ЄСВ, по деяких категоріях працівників ВРП.
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Враховуючи вказане та з метою забезпечення потреб Вищої ради правосуддя в повному обсязі у 2020 році для виконання функцій і завдань, необхідно збалансувати видатки в 
межах доведених граничних обсягів, а саме: збільшити видатки на оплату праці за КЕКВ 2110 на суму 4076,0 тис. грн. за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці 
за КЕКВ 2120 на 4076,0 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (проект) 
в межах доведених 
граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни 
у разі передбаченім додаткових 

коштів

І 2 3 4 5 6

затрат

1 Кількість членів Вищої ради правосуддя осіб Штатний розпис 20,0 20,0

2 Кількість працівників секретаріату, які забезпечують осіб 
діяльність Вищої ради правосуддя

Штатний розпис 305,0 305,0

продукту

13 Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя, її од. 
органами та членами Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

12 862,0 13100,0

14 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення 
незалежності суддів та авторитету правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

180,0 182,0

15 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на 
посаду, переведення та відрядження судді

од. План діяльності, 
управлінський облік

854,0 870,0

16 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового 
відсторонення судді від здійснення правосуддя,

од. План діяльності, 
управлінський облік

344,0 354,0

звільнення судді з посади, припинення відставки судді

17 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд 
справ (заяв) щодо несумісності

од. План діяльності, 
управлінський облік

30,0 30,0

18 Кількість прийнятих актів, якими завершені 
дисциплінарні провадження щодо суддів

од. План діяльності, 
управлінський облік

10 000,0 10 200,0

19 Кількість прийнятих актів за результатами розгляду 
скарг на рішення у дисциплінарних справах

од. План діяльності, 
управлінський облік

200,0 204,0

20 Кількість розглянутих запитів на інформацію та 
звернень

од. План діяльності, 
управлінський облік

5 000,0 5 100,0

ефективності

6 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення 
незалежності суддів та авторитету правосуддя із 
розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

9,0 9,0

7 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на 
посаду, переведення та відрядження судді із розрахунку 
на 1 члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

41,0 42,0

8 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового 
відсторонення судді від здійснення правосуддя, 
звільнення судді 3 посади, припинення відставки судді 3 
розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

16,0 17,0

9 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд од. 
справ (заяв) щодо несумісності, з розрахунку на 1 члена 
Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

1,0 1,0

10 Кількість прийнятих актів, якими завершені од. 
дисциплінарні провадження щодо суддів, із розрахунку 
на І члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

556,0 567,0

З



11 Кількість прийнятих актів за результатами розглянутих од. 
скарг на рішення у дисциплінарних справах із 
розрахунку на ] члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

10,0 10,0

якості

4 Питома вага прийнятих актів у загальній кількості відс. 
матеріалів, що надійшли на розгляд Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

69,0 72,0

5 Частка рішень, що оскаржені до Верховного Суду, за відс. 
якими прийнято рішення про залишення їх без змін, у 
загальній кількості оскаржених рішень

План діяльності, 
управлінський облік

90,0 90,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незбалансування видатків у 2020 році призведе до погіршення умов оплати праці інспекторів Вищої ради правосуддя, що в свою чергу може призвести до втрати високо професійних 
фахівців та негативно вплинути на результати роботи Вищої ради правосуддя.

ВСЬОГО: 194168,5 225 049,7 234101,4
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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надания кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами
(тис. гри.)

Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 
на 2021 і 2022 роках

ІНДИКАТИВНІ 
прогнозні показники

необхідно 
додатково (+)

індикативні прогнозні 
показники

необхідно 
додатково (+)

І 2 3 4 5 б 7

влади
2110 Оплата праці 201 881,6 1 697,7 217 434,1 1 738,2
2120 Нарахування на оплату праці 40 476,4 -1 035,8 43 518,4 -1 093,2
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар
3 532,2 3 510,5

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

4 364,5 4749,1

2250 Видатки на відрядження 814,0 828,0
2270 Оплата комунальних послуг та 3 239,6 3 437,2

енергоносіїв
2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних)
165,1 165,9

програм, не віднесені до 
заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 37,8 39,7
3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування

1 000,0 -661,9 1 000,0 -645,0

ВСЬОГО 255 511,2 274 682,9

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)

З метою забезпечення потреб Вищої ради правосуддя в повному обсязі у 2021-2022 роках для виконання функцій і завдань, необхідно збалансувати видатки в межах доведених 
граничних обсягів.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця
виміру

Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 
і межах доведених 

індикативних ) 
прогнозних 
показників

2021 рік (прогноз) 
зміни

разі передбачення 
додаткових 

коштів

2022 рік (прогноз) 
в межах

доведених > 
індикативних х 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни

разі передбачення 
здаткових коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

1 Кількість членів Вищої ради правосуддя осіб Штатний розпис 20,0 20,0 20,0 20,0

2 Кількість працівників секретаріату, які забезпечують осіб Штатний розпис 305,0 305,0 305,0 305,0
діяльність Вищої ради правосуддя

Продукту'



1 Кількість акті2, прийнятих Вищою радою правосуддя, од. 
її органами та членами Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

12 860,0 13 000,0 12 910,0 13 100,0

2 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення од. 
незалежності суддів та авторитету правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

180,0 182,0 180,0 182,0

3 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на од. 
посаду, переведення та відрядження судді

План діяльності, 
управлінський облік

631,0 645,0 426,0 440,0

4 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового од. 
відсторонення судді від здійснення правосуддя, 
звільнення судді з посади, припинення відставки судді

План діяльності, 
управлінський облік

325,0 330,0 310,0 320,0

5 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд од, 
справ (заяв) щодо несумісності

План діяльності, 
управлінський облік

30,0 30,0 30,0 30,0

б Кількість прийнятих актів, якими завершені од. 
дисциплінарні провадження щодо суддів

План діяльності, 
управлінський облік

10000,0 10 100,0 10 000,0 10100,0

7 Кількість прийнятих актів за результатами розгляду од. 
скарг па рішення у дисциплінарних справах

План діяльності, 
управлінський облік

200,0 204,0 200,0 204,0

8 Кількість розглянутих запитів на інформацію та од. 
звернень

План діяльності, 
управлінський облік

4 800,0 4 900,0 4700,0 4 800,0

ефективності
1 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення од, 

незалежності суддів та авторитету правосуддя із 
розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

9,0 9,0 9,0 9,0

2 Кількість прийнятих актів щодо призначення судді на од, 
посаду, переведення та відрядження судді із 
розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

30,0 31,0 20,0 21,0

3 Кількість прийнятих актів щодо тимчасового од. 
відсторонення судді від здійснення правосуддя, 
звільнення судді з посади, припинення відставки судді 
з розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

15,0 16,0 15,0 16,0

4 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд од. 
справ (заяв) щодо несумісності, з розрахунку на 1 
члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

1,0 1,0 1,0 1,0

5 Кількість прийнятих актів, якими завершені од. 
дисциплінарні провадження щодо суддів, із 
розрахунку на 1 члена Вищої ради правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

556,0 567,0 556,0 567,0

б Кількість прийнятих актів за результатами од. 
розглянутих скарг на рішення у дисциплінарних 
справах із розрахунку на 1 члена Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

10,0 10,0 10,0 10,0

якості
1 Питома вага прийнятих актів у загальній кількості в Іде, 

матеріалів, що надійшли на розгляд Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

69,0 72,0 69,0 72,0

2 Частка рішень, що оскаржені до Верховного Суду, за відс. 
якими прийнято рішення про залишення їх без змін, у

План діяльності, 
управлінський облік

90,0 90,0 90,0 90,0

загальній кількості оскаржених рішень

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

Відповідно до законодавства щодо системи правосуддя ВРП фактично отримала головуючий статус судової гілки влади, на яку покладається важлива державна функція - 
забезпечення незалежності судової влади, ЇЇ функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу 
с у д д ів , додержання н о р м  Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Визначені повноваження ВРП значно збільшують



обсяги роботи членів ВРП та працівників її секретаріату. Прогнозні видатки на 2021-2022 роки включають всі необхідні витрати, дня виконання основних функцій і завдань, 
покладених на ВРП відповідно до статті 131 Конституції України та статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", але у разі незбалансування видатків за КЕКВ, 
конституційний орган буде позбавлений можливості залучати до роботи високопрофесійних працівників, і як наслідок - ефективного виконання покладених на нього важливих 
державних завдань та функцій.

ВСЬОГО: 255 511,2 0,0 274 682,9
____.............................  . . .. ' _ ■.......

Голова Вищої ради правосуддя В .1. Говоруха
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - 
головний бухгалтер

С.М. Нижник

(прізвище та ініціали)


