
Державна антикорупційна 
програма на 2023-2025 роки

Підрозділ 2.1. Справедливий суд, прокуратура та органи 
правопорядку



§ 2.1.4. Проблема. Наявність корупційних ризиків, обумовлених
прогалинами та недосконалістю законодавства в системі
правосуддя.

Проект Державної антикорупційної програми на
2023–2025 роки пропонує рішення таких проблем.



ПРОБЛЕМА 1:

РІШЕННЯ:

Мережа судів не є оптимальною.

1. Проведення аналітичного дослідження щодо потреб утворення, реорганізації
та ліквідації місцевих судів;

2. Прийняття законів про утворення, реорганізацію та ліквідацію місцевих судів.



ПРОБЛЕМА 2:

РІШЕННЯ:

Окремі судді займають адміністративні посади у судах понад два строки
поспіль всупереч прямій законодавчій забороні.

1. Проведення аналітичного дослідження випадків обіймання адміністративних
посад у суді понад два строки підряд;
2. Прийняття закону, яким буде удосконалено порядок обрання суддів на
адміністративні посади та звільнення з цих посад задля унеможливлення
обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом
тривалого часу.



ПРОБЛЕМА 3:

РІШЕННЯ:

Непрозоре використання наявного обсягу фінансування судів.

1. Затвердження регламентів прозорого планування і розподілу бюджетних
ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв,
зокрема, з урахуванням нормативів кадрового, фінансового, матеріально-
технічного та іншого забезпечення судів;
2. Проведення аудиту діяльності Державної судової адміністрації України та
виконання рекомендацій за його результатами.



ПРОБЛЕМА 4:

РІШЕННЯ:

Існуючі розміри посадових окладів працівників апаратів судів не відповідають
сучасним економічним реаліям.

Передбачити на законодавчому рівні:
1. Мінімальний розмір посадового окладу державного службовця апарату та
працівника патронатної служби суду визначений з огляду на встановлений
законом базовий розмір посадового окладу судді відповідного суду;
2. Всі коефіцієнти збільшення розмірів посадових окладів державних
службовців та працівників патронатної служби апаратів судів різних інстанцій та
регіонів;
3. Максимальні розміри стимулюючих виплат для державних службовців та
працівників патронатної служби апаратів судів.



ПРОБЛЕМА 5:

РІШЕННЯ:

Сучасні інформаційні технології при здійсненні правосуддя не втілені на
практиці.

1. Реалізація всіх визначених законом функцій Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи;
2. Визначення категорій справ, які можуть розглядатись онлайн незалежно від
місцезнаходження сторін і суду, та прийняття закону, який передбачатиме
відповідний спосіб розгляду справ.



ПРОБЛЕМА 6:

РІШЕННЯ:

Низький рівень використання альтернативних та позасудових способів
вирішення спорів.

1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності
третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду»
(реєстровий № 3411 від 29.04.2020);
2. Прийняття закону, яким буде передбачено: 
- удосконалення порядку здійснення врегулювання спорів за участі судді;
- внесення змін до процесуальних кодексів з метою ширшої підтримки 
міжнародних судів, арбітражів, третейських судів та виконання прийнятих ними 
рішень;



ПРОБЛЕМА 7:

РІШЕННЯ:

Неефективне виконання судових рішень.

1. Обов’язкове підключення банків до Автоматизованої системи виконавчого
провадження задля забезпечення автоматизованого арешту коштів боржників
на рахунках;
2. Скасування необґрунтованих мораторіїв щодо примусового виконання
рішень, боржниками за якими є державні підприємства;
3. Розширення можливостей виконання рішень приватними виконавцями;
4. Забезпечення підключення банків до Автоматизованої системи виконавчого
провадження.



ДЯКУЮЗАУВАГУ!


