
БЮ ДЖ ЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

І. 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 суддів

З, Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменувати показника результату Одиниці
DBMipy

2019 рік 
(звіт)

2 0 2 0  р ік  

( з а т в е р д ж е н о )

2 0 2 1  р ік  
(п р о е к т )

2 0 2 2  р ік  

(п р о г н о з )

2 0 2 3  р ік  

(п р о г н о з )

1 2 3 4 5 б 7

1. Утверджений в Україні принципу верховенства права

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

12297,0 11 762,0 11 012,0 11 010,0 10 960,0

Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів 
та авторитету правосуддя

од. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

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

од. 770,0 1194,0 1194,0 1 136,0 850,0

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

од. 399,0 344,0 344,0 325,0‘ 310,0

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

од. 45,0 44,0 16,0 16,0 16,0

Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні 
провадження щодо суддів

ОД. 9 847,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

ОД. 175,0 180,0 120,0 120,0 120,0

Кількість розглянутих запитів на інформацію та звернень од. 4984,0 5 000,0 4500,0 4 500,0 4500,0

Придбання комп'ютерної техніки од. 51,0 69,0 23,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування од, 65,0 22,0 2,0
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4. Розподіл граничного обсягу видатків/наданнп кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними 
програмами _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (тяс . г р и )

КПКВК Найменування Відповідальний
виконавець

КФКВ 2019 рік
(5Йґ)

2020 рік 
(затверд.)

2021 рік 
(проект)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(пропюз)

Номера
стратегічних

цілей

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

5981010 Забезпечення засад функціонування незалежної судової Секретаріат Вищої ради правосуддя 0330 204 658,5 233 746,6 237 020,4 274 665,3 283 720,4 і

влади
ВСЬОГО- " 204 658,5 233 746,6 237 020,4 ' ' 274 665,3 283 720,4

Голова Вищої ради правосуддя
А.А. Овсієнко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник
фінансово-економічного С.М. Нижник
управління - головний бухгалтер ____________________________  _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
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БЮ ДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1- Вища рада правосуддя 598

(найменувати головного розпорядника коштів державного бюджету) ІСВК

2- Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади 5981010

(найменування бюджетної програми) КПІШІС

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мста бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини через формування доброчесного, внеокопрофесійного та незалежного корпусу суддів

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. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тне. гри,)

Код Найменування 2019 рік (звіт) 20201 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальник фонд ЗПСЦІОЛЬНШ!
фона

разом з 
(3+4)

ігальний фонд спеціальний
фонд

разом : 
(6+7)

ігальний фонд спеці альний 
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 !
Надходження із загального фонду бюджету 204658,5 X 204658,5 233 746,6 X 233 746,6 237 020,4 X 237 020,4

250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку X 2,8 2,8 X X
майна (крім нерухомого майна) 

250201 Благодійні внески, гранти та дарунки

602100 На початок періоду

602200 На кінець періоду

5,8

8,6

0,0 X

5,8 X

8,6

8,6 8,6

X X X



всього 204 658,5 8,6 237 020,4

Разом надходжень 204658,5 204 658,5 233 746,6

204 658,5 233 746,6

8,6

233755.2 237 020,4

233755.2 237 020,4 237 020,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
(тис. гри.)

Код Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд зпещальиий
фонд

разом : 
(3+4)

ігиьний фонд спеціальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Надходження із загального фонду бюджету 274 665,3 X 274665,3 283 720,4 X 283 720,4

ВСЬОГО 274665,3 274665,3 283 720,4 283 720,4

Разом надходжень 274665,3 274665,3 283 720,4 283 720,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис, гри.)

КЕКВ Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд іпеціальний фонд разом
(3+4)

агальний фонд іпеціальний фонд разом
(6+7)

агальипч фонд іпеціальний фонд разом
{9+10)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 Ш н

2110 Оплата праці 169207,4 169 207,4 188 605,3 188 605,3 192879,1 192879,1

2120 Нарахування на оплату праці 24773,5 24773,5 32 062,9 32 062,9 32 062,9 32 062,9

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

2772,6 2 772,6 3 389,1 8,6 3 397,7 2581,2 2581,2

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 748,7 2748,7 5 041,9 5041,9 5753,6 5 753,6

2250 Видатки на відрядження 66,8 66,8 413,8 413,8 498,1 498,1

2270 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

1 806,4 1 806,4 2 999,6 2 999,6 2 999,6 2 999,6

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

н з 14,3 164,4 164,4 165,9 165,9

2800 Інші поточні видатки 43,9 43,9 69,6 69,6 80,0 80,0

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3 224,9 3 224,9 1 000,0 1 000,0

ВСЬОГО 204658,5 204658,5 233 746,6 8,6 233 755,2 237020,4 237 020,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грй.)

KICK Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

агальний фонд іпеціальний фонд разом
(3+4)

іагальшій фонд іпеціальний фонд разом
(6+7)

агальний фонд іпеціальний фонд разом
(9+Ю)

І 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

всього



5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(ТИВ. гри.)

КЕКВ Найменувати 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

агальшш фонд леціалмшй фонд разом
(3+4)

загальник
фонд

■псшальний фонд разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2110 Оплата праці 220 230,8 220 230,8 227 007,0 227 007,0

2120 Нарахування на оплату праці 41 727,9 41 727,9 43 131,4 43 131,4

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 074,8 3 074,8 3 228,6 3 228,6

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 413,3 5 413,3 5 967,5 5 967,5

2250 Видатки на відрядження 700,7 700,7 700,7 700,7

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3 265,8 3 265,8 3 429,1 3 429,1

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 170,0 170,0 170,0 170,0
розвитку

2800 Інші поточні видатки 82,0 82,0 86,1 86,1

ВСЬОГО 274 665,3 274 665,3 283720,4 283 720,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках
{тис. гри.)

ІШС Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

іагальний фонд іпсціальний фонд разом
(3+4)

іагальннй фонд пеціальннй фонд разом
(6+7)

1 2 3 4 5 б 7 8

всього

идатки/иадання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
{гас, гри,)

№ ) 
з/п

Гапрями використати бюджетних коштів 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний ( 
фонд

пеціальннй фонд разом
(3+4)

загальний ( 
фонд

пеціальник фонд разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 ІІ

1  Забезпечення виконання функцій та 201 162,1 201 162/1 231 439,2 ІЗ 1439,2 237 020,4 020,4
завдань, покладених на Вищу раду 
правосудця

2 Заходи з інформатизації 1 484,6 1 484,6 1 307,4 1307,4

3 Придбання оргтехніки, обладнання та 
предметів довгострокового 
користування

2 011,8 2 011,8 1000,0 1 000,0

ВСЬОГО 204 658,5 204 658,5 233 746,6 233 746,6 237 020,4 237 020,4



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
(тис. гри.)

№
з/п

Напрями використати бюджетних коштів 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

агальний фонд і пеціальний фонд разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний фонд разом
(3+4)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Вищу раду правосуддя 274665,3 274665,3 283720,4 283 720,4

ВСЬОГО 274 665,3 274 665,3 283720,4 283 720,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис, гри.)

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

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

........1.......... 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затрат

1 Кількість членів Вищої ради правосуддя осіб Штатний розпис 15,0 20,0 20,0

2 Кількість працівників секретаріату, які забезпечують діяльність 
Вищої ради правосуддя

осіб Штатний розпис 243,0 305,0 305,0

продукту

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

12 297,0 11 762,0 11 012,0

2 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення незалежності суддів 
та авторитету правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

200,0 200,0 360,0

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

ОД. План діяльності, 
управлінський облік

770,0 1194,0 1194,0

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

399,0 344,0 344,0

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

од, План діяльності, 
управлінський облік

45,0 44,0 16,0

6 Кількість прийнятих актів, якими завершені дисциплінарні 
провадження щодо суддів

ОД. План діяльності, 
управлінський облік

9 847,0 10 000,0 10 000,0

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

175,0 180,0 120,0

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

4 984,0 5 000,0 4500,0

9 Придбання комп'ютерної техніки од. План діяльності, 51,0 69,0
управлінський облік

10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування од.

ефективності

План діяльності, 
управлінський облік

65,0 22,0



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

од. Плай діяльності, 
управлінський облік

10,0 9,0 17,0

2 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

37,0 56,0 57,0

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

19,0 16,0 16,0

4 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 2,0 1,0

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

547,0 555,0 555,0

6 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

8,0 7,0 6,0

якості

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

відс. План діяльності, 
управлінський облік

102,0 69,0 70,0

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

84,0 80,0 80,0

оскаржених рішень



7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд
............ . -т......................

спеціальний фонд
................... ....... .................------- 1......... --------------------------------------------- 2------------------------------------------------ 3 4 5 6 7 і

затрат

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

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

Штатний розпис 305,0 0,0 305,0

продукту

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

План діяльності, 
управлінський облік

11010,0 0,0 10 960,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

360,0 0,0 360,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

1136,0 0,0 850,0

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 0,0 310,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

16,0 0,0 16,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

10000,0 0,0 10 000,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

120,0 0,0 120,0

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

4500,0 0,0 4500,0

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

17,0 0,0 17,0

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

54,0 0,0 40,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

15,0 0,0 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 0,0 1,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

555,0 0,0 555,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

6,0 0,0 6,0

ради правосуддя
якості



1 70,0 0,0 70,0Питома 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, 85,0 0,0 85,0
прийнято рішення про залишення їх без змін, у загальній кількості управлінський облік
оскаржених рішень

8. Структура видатків на оплату праці
(тис. ірн.)

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фоі ц загальний 
фонд

спеціальний фоі ц загальний 
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний фоі а загальний 
фонд

спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обов'язкові виплати ------------------------------------- ---------- УТВД--------------------------- ТШ Щ --------------- ---------і 45 450,8------  ---------І65В Д -------------------------- Т70 734,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки 42 915,7 21222,8 9 878,4 11228,8 12149,8
3. Премії 6 052,7 20 602,2 22 332,7 24637,1 24183,6
4. Матеріальна допомога 22 275,5 16 311,2 17 217,2 18 442,9 19 938,9
ВСЬОГО 169 207,4 188 605,3 192 879,1 220 230,7 227 007,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
№
з/п

Категорії працівників 2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021рік 2022 рік 2023 рік

загальний фонд спеціальний фонд ЗІІКІЯМШІ1 фонд спеціальний фонд )&} 1 1 « !  1
затверд

жено
фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
Зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

затверд
жено

фактично
зайняті

за
га

ль
ні

ф
он

д

сп
ец

і а
ль

ї 
фо

нд

за
га

ль
ні

фо
нд

• | -в*
і ________ за

га
ль

ні
ф

он
д

*1
_________

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 1 14 15 іб

1 Керівники 20,00 15,00 Щоо Щоо 20,00 20,00 20,00

2 Працівники патронатної служби 46,00 34,00 46,00 30,00 46,00 46,00 46,00

3 Службовці 232,00 187,00 232,00 196,00 232,00 232,00 232,00

4 Працівників державних органів, які 5,00
виконують функції 3
обслуговування

3,00 8,00 5,ОІ) 8,00 5,00 5,00

5 Молодший обслуговуючий 
персонал

22,00 19,66 19,00 19,00 19,00 22,00 22,00

Всього штатних одиниць 325,00 258,00 325,00 266,00 325,00 325,00 325,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
також враховані 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, як і виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. гри.)

№
з/п

Код програми Назва Коли та яким документом затверджена ІІороткий зміст заходів за програмок 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонди еціальний фонд загальний фонд спеціальний
фонд

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

№
з/п

Код програми Назва Коли та л ким документом затверджена Iі оропсий зміст заход ів за програмо] з 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фондсі еціалший фонд ЗД О Л Ь Н И Й

фонд
с п е ц іа л ь н и й

фонд

1 2 3 4 5 б 7 8 9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, опікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 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 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 судців 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 та суддівського врядування.

З метою реалізації покладених на Вищу раду правосуддя завдань у 2019 році здійснено значний обсяг заходів з реалізації її повноважень.
Так, упродовж 2019 року проведено 94 засідань Вищої ради правосудця, на яких прийнято 1879 актів.
У 2019 році на розгляд Ради винесено 580 матеріалів про призначення кандидатів на посади суддів, із них розглянуто 544 матеріали, відкладено розгляд 36 

матеріалів.
За результатами розгляду вказаних матеріалів Радою прийнято 532 акти, у тому числі:

527 рішень про внесення Президентові України подання про призначення кандидатів на посади суддів, 5 рішень про відмову у внесенні подання Президентові України.
Упродовж 2019 року внесено Президентові України 312 подань про призначення 527 кандидатів на посади суддів та отримано 32 укази Президента України про 

призначення 574 суддів.
Протягом 2019 року до ВРП надійшло 8 матеріалів про припинення відставки судді та прийнято 7 рішень про відмову в припиненні відставки судді.
На виконання повноважень щодо переведення суддів Вищою радою правосуддя ухвалено 190 рішень про переведення 190 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 Радою прийнято 11 рішень про тимчасове відсторонення 11 судців від здійснення правосуддя.
У 2019 році Радою ухвалено рішення щодо звільнення 148 суддів з посад за загальними обставинами, зокрема:

132 судді у зв'язку з поданням заяви про відставку;
1 суддя у зв'язку із неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров'я;
15 суддів за власним бажанням.

Протягом звітного періоду ВРП прийнято рішення про звільнення з посад 99 суддів за особливими обставинами.
За вказаний період за поданням Дисциплінарних палат Вищого радою правосуддя прийнято 53 рішення про звільнення 53 судців 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 2 рішення про звільнення 2 судців.

Також Вищою радою правосудця прийнято 1 рішення про звільнення судді з посади у зв'язку з порушенням вимог щодо несумісності.
Крім того, Радою прийнято 32 рішення про звільнення 32 суддів з посад на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України 

відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення з посад, оскільки за результатами кваліфікаційного оцінювання їх 
визнано такими, що не відповідають займаній посаді.

Також на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України звільнено з посад 11 суддів, щодо яких були внесені подання про звільнення до набрання 
чинності Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIII "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (далі - Закон України №1401-VIII), але рішення 
щодо яких не були прийняті Верховною Радою України чи Президентом України, в тому числі після скасування рішення Верховним Судом



чи після перегляду рішення Європейським судом з прав людини.
Протягом 2019 року Дисциплінарними палатами та членами Вищої ради правосуддя завершено розгляд 15 615 дисциплінарних скарг, з яких 3 537 передані з Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України.
За результатами розгляду дисциплінарних скарг Дисциплінарними палатами та одноособово членами ВРП у 2019 році прийнято такі рішення:

8538 ухвал членів ВРП про залишення без розгляду дисциплінарних скарг та повернення скаржнику;
169 рішень про повернення дисциплінарних скарг ухвалами Дисциплінарних палат;
283 рішення про відкриття дисциплінарної справи;
150 рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності;
836 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ або залишення заяви без розгляду;
154 рішення про відмову в притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження.

Усього у звітному періоді Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя прийнято 150 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 163 суддів. 
На виконання конституційних повноважень щодо розгляду справ і ухвалення рішень стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності Радою 

розглянуто 47 заяв про порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, за якими ухвалено: 7 рішень про визнання відсутності порушень суддею вимог 
щодо несумісності з іншою діяльністю або статусом та 39 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 залишається актуальним. Про це свідчить кількість повідомлень суддів про 
втручання в їхню професійну діяльність, які надходять до ВРП.

Протягом 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло 450 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про вчинення 
дій, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосудця.

Найбільше повідомлень про втручання надійшло від суддів місцевих судів, а саме - 379 повідомлень, від суддів апеляційних судів - 62 повідомлення, від суддів 
Верховного Суду та Вищого антикорупцїйного суду 9 повідомлень.

За результатами перевірок, проведених за повідомленнями про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, Вищою радою правосуддя розглянуто 
618 повідомлень про втручання (з урахуванням повідомлень, що надійшли за попередні періоди) та ухвалено:
115 рішень 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);
62 рішення про затвердження висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, 
якими затверджено 417 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів.
Протягом 2019 року від Генеральної прокуратури України надійшло 22 клопотання, з них:
19 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
3 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.
Крім того, у 2019 році до Вищої ради правосудця надійшло 1 подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на утримання судді під вартою,
За результатами розгляду клопотань Генеральної прокуратури України прийнято:
10 рішень про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судців від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 
відповідальності;
4 рішення про задоволення клопотань Генеральної прокуратури частково про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від 
здійснення правосуддя;
4 рішення про відмову в задоволенні клопотань Генеральної прокуратури;
4 рішення про повернення клопотань Генеральної прокуратури.

Протягом звітного періоду з метою обміну досвідом щодо актуальних питань судоустрою та статусу суддів делегації у складі членів Вищої ради правосуддя та 
працівників секретаріату Вищої ради правосуддя здійснили 7 закордонних візитів, а саме: до Литви, Франції, Канади, США (два візити), Польщі.

У Раді в 2019 році проведені 47 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.

Упродовж першого півріччя 2020 року Вища рада правосуддя проводила свою діяльність з метою належної реалізації повноважень, визначених Конституцією 
України, законами України "Про Вищу раду правосуддя", "Про судоустрій і статус суддів".

За вказаний період Вищого радою правосуддя проведено 51 засідання, на яких прийнято 894 акти.
Протягом першого півріччя 2020 року Вищою радою правосуддя прийнято 441 рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади 441 

кандидата.
Керуючись положеннями Конституції Українн як нормами прямої дії, на виконання повноважень щодо звільнення суддів з посад Вищою радою правосуддя 

звільнено 116 суддів за загальними обставинами, зокрема у відставку -115, у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням -1  суддя.
Крім того, протягом періоду, що аналізується, ВРП прийнято рішення про звільнення з посад 16 суддів за особливими обставинами, у тому числі:

8 рішень про звільнення 8 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 поданням Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя);
З рішення про звільнення 3 суддів з посад на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України відповідно до подань з 
рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення з посад, оскільки за результатами кваліфікаційного оцінювання їх визнано такими, що не 
відповідають займаній посаді;
5 рішень про звільнення 5 суддів з посади на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України, щодо яких було внесено подання про звільнення до набрання 
чинності Законом України № 1401-VIII, але рішення щодо яких не було прийнято Верховною Радою України чи Президентом України, в тому числі після скасування 
рішення Верховним Судом чи після перегляду рішення Європейським судом з прав людини.

Відповідно до чинного законодавства до повноважень ВРП належить ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
Так, за перше півріччя 2020 року від Офісу Генерального прокурора до ВРП надійшло 7 клопотань:

6 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
1 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосудця.

За результатами розгляду клопотань прийнято:
5 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосудця у зв’язку з притягненням до 
кримінальної відповідальності;
1 рішення про задоволення клопотання Офісу Генерального прокурора частково про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді 
від здійснення правосуддя;
1 рішення про повернення клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосудця.
Крім того, протягом першого півріччя 2020 року до Ради надійшло 1 подання про надання згоди на утримання судді під вартою та 2 подання про надання згоди на 
утримання судді під арештом.

За результатами розгляду подань Офісу Генерального прокурора Вищою радою правосуддя прийнято 3 рішення, з яких: І рішення про повернення подання про 
надання згоди иа утримання судці під вартою у зв'язку з невідповідністю вимогам Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та Кримінального процесуального 
кодексу України та 2 рішення про надання згоди на утримання судді під арештом.

Упродовж першого півріччя 2020 року з метою обміну досвідом щодо актуальних питань судоустрою та статусу суддів делегації у складі членів ВРП та працівників 
секретаріату ВРП здійснили закордонний візит до міста Страсбург.

У Раді проведено 9 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.

Обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2021-2023 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 2020 рік" Вищій раді правосуддя для виконання основних функцій та завдань, визначених бюджетною 
програмою "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади", передбачені видатки в розмірі 233746,6 тис, грн., в т.ч. фонд оплати праці складає 188605,3 
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, Прес-центр судової влади.

Згідно із Додатком 3 до проекту ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (далі - Законопроект) Вищій раді правосуддя визначено обсяг видатків 
загального фонду у сумі 237 020,4 тис грн, у тому числі видатки на оплату праці - 192 879,1 тис. гри, видатки розвитку не передбачені.

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 7 Законопроекту для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких 
регулюється спеціальними законами, установлюється прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року у розмірі 2 102 гривні.

Крім того норма статті 28 Законопроекту передбачає, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати 
праці, що діяли на 1 вересня 2020 року.

Дані норми суперечать основним вимогам державної соціальної політики, спрямованої на підвищення розміру прожиткового мінімуму та встановлення його на 
рівні фактичного розміру з урахуванням прогнозного рівня інфляції, зростання мінімальної та середньої заробітної плати, що є забезпеченням основних соціальних 
стандартів та соціальних гарантій.

У разі застосування прожиткового мінімуму для працездатних осіб для розрахунку окладів членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату згідно 
діючого законодавства додаткова потреба на оплату праці складає 8 278,0 тис. гривень.

Крім того Законопроектом передбачається підвищення мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 6000 грн, з 1 липня - 6500 гри), що призведе до збільшення 
максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску та необхідності збільшення видатків (відносно обсягу, що встановлено на 2020 рік) для 
забезпечення цих нарахувань на 7 313,8 тис. гривень.

Прем'єр-міністром України надано доручення Голові Фонду державного майна України, Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
Голові Київської міської державної адміністрації, щодо опрацювання питання про забезпечення Вищої ради правосуддя додатковими приміщеннями площею 3500 - 
4000 квадратних метрів.

Для забезпечення технічного обслуговування локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо додаткового приміщення дефіцит видатків на 
2021 рік складає 402,6 тис. гривень.

В обсягах граничних видатків не передбачені видатки розвитку, що не забезпечує потреби ВРП в комп'ютерній техніці та оргтехніці для заміни застарілої та 
облаштування нових робочих місць в додатковому приміщенні (468 тис, грн), а також придбання телесуфлера (ЗО тис. грн).

Крім того на виконання вимог Закону України "Про Вищу раду правосуддя", яким значно розширено повноваження Вищої ради правосуддя щодо міжнародної 
діяльності, з метою дотримання протоколів міжнародних зустрічей та етикету прийому міжнародних делегацій, очікується збільшення службових поїздок членів та 
працівників ВРП для участі у міжнародних зустрічах, виробничих нарадах у вищих органах державної влади, судових засіданнях.

Вище зазначене спричиняє потребу в придбанні пасажирського мікроавтобуса для забезпечення оперативного переміщення членів і працівників ВРП, на що 
необхідно 1000 тис. гривень.

Таким чином, враховуючи головуючий статус Вищої ради правосуддя у судовій гілці влади та обсяг її повноважень, з метою забезпечення виконання основних 
функцій і завдань, а саме для створення належних умов праці для членів Вищої ради правосуддя, співробітників секретаріату, інспекторів Вищої ради правосуддя, 
членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя необхідно передбачити у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 
2021 рік" збільшення видатків на реалізацію бюджетної програми "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади" на 17492,4 тис. гривень. Це дасть 
можливість конституційному органу у повній мірі і надалі виконувати важливі державні функції, що сприятиме підвищенню довіри суспільства до судової системи.



12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.L Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. гри.)

КЕКВ/
ККК

Найменування атаерджено з урахуванням 
змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Кредиторська 
заборгованість иа 

01.01.2019

Кредиторська 
заборгованість иа 

01.01.2020

Зміна кредиторської 
заборгованості 

/6-51

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 1 
коштів

юджетні зобов'язання 
(4+6)

[О
загального фонду спеціального фонду

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

2ЇЇ0 Оплата праці 173 953,0 169 207,4 169 207,4

2120 Нарахування иа оплату праці 36002,3 24 773,5 24 773,5

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 3 041,7 2 772,6 2 772,6
_________і н в е н т а р _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 078,7 2 748,7 2 748,7

2250 Видатки на відрядження 194,5 66,8 66,8

2270 Оплата комунальних послуг та 2 767,2 1 806,4 1 806,4
енергоносіїв

2282 Окремі заходи по реалізації 14,4 14,3 14,3
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 52,0 43,9 43,9

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

4945,9 3 224,9 3 224,9

ВСЬОГО 225 049,7 204658,5 204658,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
^ТИС. ґр  н.)

КЕКВ/
KICK

Найменування 2020 рік 2021 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2020

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань

граничний обся • можлива кредиторськ 
заборгованість на 

01.01.2021

t планується погасити кредиторську 
заб о р го в ан ість  за рахунок кош тів

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань
загального фонд г спеціального фонд; (3-5) (4-5-6) загального фон; успещального фонд ' (8-Ю)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

2110 Оплата праці 188 605,3 188 605,3 192879,1 192 879,1

2120 Нарахування на оплату праці 32 062,9 32 062,9 32 062,9 32 062,9

' 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

3 389,1 3 389,1 2 581,2 2581,2

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 041,9 5 041,9 5 753,6 5 753,6

2250 Видатки на відрядження 413,8 413,8 498,1 498,1



2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 999,6 2 999,6 2 999,6 2 999,6

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

164,4 164,4 165,9 165,9

2800 Інші поточні видатки 69,6 69,6 80,0 80,0

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

1 000,0 1 000,6

ВСЬОГО 233 746,6 233 746,6 237 020,4 237 020,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тне, грн.)

1СЕКВ/
г а с

Найменування : атверджено з урахуванням 
змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01,01.2021

Іричнни виникнення заборгованості В лапі заходи щодо погашення 
заборгованості

і 2 3 4 5 6 7 8 9

2110 Оплата, праці 173 953,0 169 207,4

2120 Нарахування на оплату праці 36 002,3 24773,5

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 3 041,7 2 772,6
інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4078,7 2748,7

2250 Видатки на відрядження 194,5 <>6,8

2270 Оплата комунальних послуг та 2 767,2 1 806,4
________ енергоносіїв________________________________________________________
2282 Окремі заходи по реалізації 14,4 14,3

державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 52,0 43,9

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

4 945,9 3 224,9

ВСЬОГО 225 049,7 204 658,5

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
№
з/п

Найменування Статті (пушаи) 
нормативно- 

правового акта

Обсяг видатків/надання 
кредитів, необхідний для 

виконаїшл статей (пунктів 
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, врахований у 

граничному обсягу 
(тне.грн.)

Обсяг видатків/надання 
кредитів, іге забезпечений 

граничним обсягом 
(тнс.грн.)

(4-5)

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

1 2 3 4 5 б 7

— г Конституція України
Закон України "Про судоустрій і статус

Стаття 131
Статті 54,135,136,абз.4

201 157,1 192 879,1 8 278,01 КЕКВ2111 - не забезпечено оплату праці 20 членів ВШ: оклад у сумі - 
2252,5 тис.грн, допомога для оздоровлення - 219,0 тис грн;



суддів"

Закон України "Про Вищу раду правосуддя"
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про оплату праці"
Постанова КМ України від 18.01.2017 № 15
"Питання оплати праці працівників державних Пункт І
органів";
Постанова КМ України від 24.05.2017 № 358 
"Деякі питання оплати праці державних Пункт 1
службовців судів, органів та установ системи 
правосуддя"
Постанова КМ України від 24.12.2019 № 1112 
"Про умови оплати праці працівників 
державних органів, на яких не поширюється дія 
Закону України "Про державну службу" Пункт 1
Постанова КМ України від 30.08.2002 № 1298 
“Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 
№ 77 "Про умови оплати праці робітників, Пункт 1 
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів, органів прокуратури, судів 
та інших органів".

і 5 п. 14 розд.ХІ Прикінцеві 
та перехідні положення 
Статті 21,28 
Статті 50,52,54 
Стаття 6

305 працівників секретаріату ВРП; обов'язкові виплати (оклад, вислуга 
років) - 3824,9 тис.грн, обов’язкова надбавка за інтенсивність 
інспекторів- 395,1 тис.грн., премія -1007,6 тис.грн., допомога для 
оздоровлення - 470,7 тис.грн. та для вирішення соц.-побутових питань 
(передбачена нормативними актами) -108,2 тис. гри

Пункт 1,2

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

Стаття 8 39376,7 32062,9 7 313,8 КЕКВ2120 - 22% нарахування на ФОП

3 Закон України "Про Вищу раду правосуддя" 
Закон України "Про державну службу1'

Стаття 1 п. 2 
Стаття 55

6156,2 5 753,6 402,6 КЕКВ 2240 - н е  за б е зп е ч е н о  о п л а т у  п о сл у г  3 ПОтОчНОГо ремонту та 
технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної 
мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації.

4 Закон України "Про Вищу раду правосуддя" 
Закон України "Про державну службу"

Стаття 1 п.2, стаття ЗО п.7 
Стаття 55

1 498,0 1 498,0 КЕІСВ 3110 - не забезпечено видатки на оновлення комп'ютерної техніки, 
придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для облаштування нових 
робочих місць в додатковому приміщенні; придбання телесуфлеру, 
грузо пасажирського мікроавтобуса, що забезпечить оперативне 
переміщення членів і працівників ВРП для участі у міжнародних 
зустрічах, виробничих нарадах у вищих органах державної влади, 
судових засіданнях, та комунікацію між двома приміщеннями.

всього 248 188,0 230 695,6 17 492,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 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 2021 році 
братимуться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом.



13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова Вищої ради правосуддя
(підпис)

А.А. Овсієнко
(прізвище та ініціали)

Начальник
фінансово-економічного
vimairniHim - головний

С.М. Нижник
(прізвище та ініціали)

(підпис)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. Вища рада правосуддя 598
(найменування головного розпорядника кошті» державного бюджету) квк

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)
Код Найменування 2019 рік

(звіт)
2020 рік 

(затверджене)
2021 рік (проект) ( ібгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду 

на 2021 рік
граничний

обсяг
необхідно 

додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

5981010 Забезпечення засад функціонування незалежної судової 204 658,5 233 746,6 237 020,4 17 492,4
влади

2110 Оплата праці 169 207,4 188 605,3 192 879,1 8278,0
2120 Нарахування на оплату праці 24 773,5 32 062,9 32 062,9 7 313,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 772,6 3 389,1 2 581,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 748,7 5 041,9 5 753,6 402,6
2250 Видатки на відрядження 66,8 413,8 498,1
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 806,4. 2 999,6 2 999,6
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
14,3 164,4 165,9

2800 Інші поточні видатки 43,9 69,6 80,0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
3 224,9 1 000,0 1 498,0

ВСЬОГО 204 658,5 233 746,6 237 020,4 17 492,4
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти)

Конституцією України та положеннями Закону України "Про Вищу раду правосуддя'1 від 21 грудня 2016 року № 1798-VIH 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 судців, 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 судді 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 суддів;
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 суддів; 
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 правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та 
функціонування, судоустрою і статусу суддів.

Пропозиції Вищої ради правосуддя щодо прогнозних обсягів видатків і надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік включають витрати, пов'язані з 
виконанням основних функцій і завдань ВРП, визначених бюджетною програмою "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади".

Для реалізації зазначеної бюджетної програми обсяги видатків, що передбачені у проекті ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік (далі - Законопроект), та складають 
232746,6 тис. гри, є недостатніми.

Не забезпечено необхідний рівень заробітної плати на 8 278,0 тис. грн, зокрема для забезпечення обов'язкових виплат (оклад, ранг, вислуга років), допомоги на оздоровлення, 
премії, надбавки за Інтенсивність праці, що передбачено законодавством; нарахування на заробітну плату - на 7313,8 тис. гривень,
Прем’єр-міністром України надано доручення Голові Фонду державного майна України, Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Голові Київської 
міської державної адміністрації, щодо опрацювання питання про забезпечення Вищої ради правосуддя додатковими приміщеннями площею 3500 - 4000 квадратних метрів.

Для забезпечення технічного обслуговування локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо додаткового приміщення дефіцит видатків на 2021 рік
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складає 402,6 тис. гривень.
В обсягах граничних видатків не передбачені видатки розвитку, що не забезпечує потреби ВРП в комп'ютерній техніці та оргтехніці для заміни застарілої та облаштування нових 

робочих місць в додатковому приміщенні (468 тис. грн), а також придбання телесуфлера (ЗО тис. гри).
Крім того на виконання вимог Закону України "Про Вищу раду правосуддя", яким значно розширено повноваження Вищої ради правосуддя щодо міжнародної діяльності, з 

метою дотримання протоколів міжнародних зустрічей та етикету прийому міжнародних делегацій, очікується збільшення службових поїздок членів та працівників ВРП для участі у 
міжнародних зустрічах, виробничих нарадах у вищих органах державної влади, судових засіданнях.

Вищезазначене спричиняє потребу в придбанні пасажирського мікроавтобуса для забезпечення оперативного переміщення членів і працівників ВРП, на що необхідно 1000 тис. 
гривень.

Таким чином, враховуючи головуючий статус Вищої ради правосуддя у судовій гілці влади та обсяг її повноважень, з метою забезпечення виконання основних функцій і завдань, 
а саме для створення належних умов праці для членів Вищої ради правосуддя, співробітників секретаріату, інспекторів Вищої ради правосуддя, членів Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби в системі правосуддя необхідно передбачити у проекті ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" збільшення видатків на реалізацію бюджетної 
програми "Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади" на 17492,4 тис. гривень. Це дасть можливість конституційному органу у повній мірі І надалі виконувати 
важливі державні функції, що сприятиме зміцненню довіри суспільства до судової системи.

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

Xs Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (проект) 2021 рік (проект) зміни
з/п в межах доведених у разі передбачетм додаткових

граничних обсягів коштів

1 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 
діяльність Вищої ради правосуддя

осіб Штатний розпис 305,0 305,0

продукту

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

План діяльності, 
управлінський облік

11012,0 11182,0

2 Кількість прийнятих актів щодо забезпечення 
незалежності суддів та авторитету правосуддя

од. План діяльності, 
управлінський облік

360,0 365,0

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

1194,0 1 300,0

6 Кількість прийнятих актів, якими завершені 
дисциплінарні провадження щодо суддів

од. План діяльності, 
управлінський облік

10000,0 10050,0

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

120,0 122,0

8 Кількість розглянутих запитів на інформацію та 
звернень

од. План діяльності, 
управлінський облік

4 500,0 4512,0

ефективності

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

од. План діяльності, 
управлінський облік

17,0 17,0

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

од.
г

План діяльності, 
управлінський облік

57,0 61,0

з



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 правосудця

План діяльності, 
управлінський облік

16,0 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

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

План діяльності, 
управлінський облік

555,0 558,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

6,0 6,0

якості
1 Питома вага прийнятих актів у загальній кількості відс. 

матеріалів, що надійшли на розгляд Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

70,0 75,0

2 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

80,0 85,0

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

Незабезпечення ВРП додатковими коштами призведе до неможливості створення належних умов роботи ВРП, її Дисциплінарних палат та секретаріату, а також не забезпечить 
належний рівень оплати праці, здійснення оплати витрат, пов'язаних з експлуатацією адміністративного будинку і додаткової будівлі, облаштування залів зазідаиь, Зазначене у 
свою чергу унеможливить виконання ВРП своїх повноважень і завдань як головного органу в системі правосудця в тих обсягах, які б могли в повній мірі забезпечити потребу 
суспільства країни зокрема, щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, формування судівського корпусу держави, забезпечення функціонування судової 
влади на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством

ВСЬОГО: 204 658,5 233 746,6 237 020,4 17 492,4



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОЇШ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами
(тис. гри.)

Код Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 
на 2022 і 2023 роках

індикативні 
прогнозні показники

необхідно 
додатково (+)

індикативні прогнозні 
показники

необхідно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

5981010 Забезпечення засад функціонування незалежної судової 274 665,3 283 720,4
влади

2110 Оплата праці 220 230,8 227 007,0
2120 Нарахування на оплату праці 41 727,9 43 131,4
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар
3 074,8 3 228,6

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

5 413,3 5 967,5

2250 Видатки на відрядження 700,7 700,7
2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв
3 265,8 3 429,1

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

170,0 170,0

2800 Інші поточні видатки 82,0 86,1

ВСЬОГО 274665,3 283 720,4

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№
з/п

Найменування Одиниця
виміру

Джерело інформації 2022 рік (прогноз) 
і межах доведених 

індикативних } 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни

разі передбачення 
додаткових 

коштів

2023 рік (прогноз) 
в межах

доведених ) 
індикативних і  
прогнозних 
показників

2023 рік (прогноз) 
зміни

разі передбачення 
здаткових коштів

1 2 3 4 3 б 7 S

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 
діяльність Вищої ради правосудця

Штатний розпис 305,0 305,0 305,0 305,0

продукту
1 Кількість актів, прийнятих Вищою радою правосуддя, од. План діяльності, 11010,0 11 ою,о 10 960,0 10 960,0

її органами та членами Вищої ради правосуддя управлінський облік



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

План діяльності, 
управлінський облік

360,0 360,0 360,0 360,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

1136,0 1 136,0 850,0 850,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

325,0 325,0 310,0 310,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

16,0 16,0 16,0 16,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

10000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

120,0 120,0 120,0 120,0

8 Кількість розглянутих запитів на інформацію та од. 
звернень

План діяльності, 
управлінський облік

4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

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

17,0 17,0 17,0 17,0

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

План діяльності, 
управлінський облік

54,0 54,0 40,0 40,0

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 15,0 15,0 15,0

4 Кількість прийнятих актів, якими завершено розгляд од. 
справ (заяв) щодо несумісності, з розрахунку на І 
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

555,0 555,0 555,0 555,0

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

6,0 6,0 6,0 6,0

якості

1 Питома вага прийнятих актів у загальній кількості відс, 
матеріалів, що надійшли иа розгляд Вищої ради 
правосуддя

План діяльності, 
управлінський облік

70,0 70,0 70,0 70,0

2 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

85,0 85,0 85,0 85,0



Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

ВСЬОГО: 274 665,3 283 720,4

Голова Вищої ради правосуддя А.А. Овсієнко
(підпис) (прізвище та ініціали)

С Ж . Нижник
Начальник фінансово-економічного управління 
- головний бухгалтер

(підпис) (прізвище та ініціали)


