
РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

8 серпня 2014 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я

№5

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України 
М. Новікова про проект Регламенту з ’їзду суддів України, відповідно до 
підпункту 10 пункту 11 рішення XII позачергового з ’їзду суддів України від 
20 червня 2014 року, статті 113, частини п ’ятої статті 127 Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, 
затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року у 
редакції затвердженій XII позачерговим з ’їздом суддів України 20 червня 
2014 року, Рада суддів України

1. Прийняти за основу проект Регламенту з ’їзду суддів України.

2. З метою доопрацювання проекту Регламенту з ’їзду суддів 
України створити робочу групу у складі:

в и р і ш и л а :

Новікова
М ихайлаМ иколайовича

члена Ради суддів України, судді 
Київського апеляційного господарського

М арцинкевича 
Анатолія М иколайовича

суду;

секретаря Ради суддів України, судді 
апеляційного суду Хмельницької області;

Алейнікова 
Григорія Івановича

члена Ради суддів У країни,судді
апеляційного суду Запорізької області;

М оніча
Богдана Сильвестровича

члена Ради суддів У країни,судді
Ж итомирського 
адміністративного суду;

апеляційного



Соломахи 
Людмили Іванівни

члена Ради суддів У країни,судді
апеляційного суду Донецької області;

Присяжшока 
Олега Богдановича

члена Ради суддів У країни,судді
апеляційного суду міста Києва;

Бутенка
Вадима Олексійовича

члена Ради суддів У країни,судді
Ф астівського міськрайонного суду 
Київської області.

3. Для надання пропозицій надіслати проект Регламенту з ’їзду 
суддів України радам суддів адміністративних, господарських та загальних 
судів, Конституційному Суду України, судам загальної юрисдикції.

Пропозиції та зауваження до проекту Регламенту з ’їзду суддів 
України надіслати до Ради суддів України у строк до 25 серпня 2014 року на 
електронну адресу: davidenko@ court.gov.ua

4 . Рекомендувати членам робочої групи доопрацювати проект 
Регламенту з ’їзду суддів України до чергового засідання Ради суддів 
України.

5 . Розмістити проект Регламенту з ’їзду суддів України на веб-сайті 
Ради суддів України.

Голова
Ради суддів України

mailto:davidenko@court.gov.ua


П р о е к т

Затверджено
рішення з ’їзду суддів України 
в ід ______________2014 року №

Р Е Г Л А М Е Н Т  
з ’їзду суддів У к р аїн и  

1. З а га л ь н і полож ення

1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи з ’їзду суддів України 
(далі - З ’їзд), підготовки, розгляду та  прийняття ним рішень, а також  інші 
питання процедурної діяльності З ’їзду.

1.2. У  своїй діяльності З ’їзд керується Конституцією України, Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів», іншими законами України, що 
регулюють питання суддівського самоврядування.

1.3. Основними засадами діяльності З ’їзду є відкритість, гласність, 
законність, рівність прав делегатів З ’їзду, колегіальність прийняття рішень, 
незалежність, об’єктивність, обов’язковість рішень З ’їзду для всіх органів 
суддівського самоврядування та  всіх суддів.

1.4. Статус З ’їзду, порядок його скликання та  проведення визначені в 
статтях 123 - 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

1.5. З ’їзд є найвищим органом суддівського самоврядування.

2. П овн оваж ен н я  З ’їзду

2.1. З ’їзд суддів України:
2.1.1. Заслуховує звіти Ради суддів України (далі -  Рада) та рад суддів 

про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо 
забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та 
організаційного забезпечення діяльності судів.

2.1.2. Заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України (далі -  Комісія) та  голови Державної судової адміністрації України 
про їх діяльність.

2.1.3. Призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України 
відповідно до Конституції і законів України.

2.1.4. Призначає членів Вищ ої ради юстиції та  приймає рішення про 
припинення їхніх повноважень відповідно до Конституції і законів України.

2.1.5. Призначає членів Комісії.
2.1.6. Звертається з пропозиціями щодо виріш ення питань діяльності 

судів до органів державної влади та їхніх посадових осіб.



2.1.7. Затверджує Кодекс суддівської етики.
2.1.8. Обирає Раду.
2.1.9. Розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно 

до закону.
2.1.10. Обирає Раду.
2.1.11. Розглядає інші питання суддівського самоврядування 

відповідно до закону, зокрема: затверджує Положення про Раду суддів 
України та вносить до нього відповідні зміни, затверджує Кодекс 
суддівської етики.

3. П оряд ок  с к л и к ан н я  З ’їзду т а  обран н я делегат ів

3.1. З ’їзд скликається в порядку, визначеному Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів». Черговий З ’їзд скликається Радою один раз на 
два роки. Позачерговий З ’їзд може бути скликаний за  рішенням Ради або 
конференції суддів відповідних судів.

3.2. Якщо З'їзд скликає конференція суддів відповідних судів, ця 
конференція суддів схвалює попередній перелік питань, що виносяться на 
обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду, загальну 
кількість делегатів з'їзду. Від конференцій суддів обирається рівна кількість 
делегатів ????? (яка саме кількість, оскільки це положення ч. 2 ст. 124 
Закону суперечить ч. 1 ст. 125 Закону 1 делегат від 20 суддів та відповідно 
п. 3.5 цього Регламенту) У  З'їзді суддів беруть участь також по три делегати 
від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

3 .3. У  разі якщо Рада не скликає З'їзд за рішенням конференції суддів 
відповідних судів, то на вимогу відповідної конференції суддів ініціатори 
скликання позачергового З'їзду утворюють організаційний комітет зі 
скликання З'їзду, що має повноваження відповідної ради суддів щодо 
скликання З'їзду. У  такому разі організаційний комітет невідкладно публікує 
інформацію про його утворення в газетах «Голос України» та «Урядовий 
кур'єр» і призначає дату проведення позачергового З'їзду не раніш  як через 
два місяці з дня утворення організаційного комітету.

3.4. Відповідні ради суддів, делегати та  особи, які запрошені на З'їзд, 
повідомляються про день проведення З'їзду та питання, що виносяться на 
його розгляд, не пізніш  як за тридцять днів до початку роботи З'їзду.

3.5. Делегати на З ’їзд обираються відповідно до статті 125 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів».

3.6. Делегати на З ’їзд обираються шляхом відкритого голосування на 
альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання.

3.7. Делегатами на З ’їзд не можуть бути обраними судді, які займають 
адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищ ої ради юстиції або 
Комісії.

3.8. Судді, які є членами Вищої ради юстиції або Комісії, можуть бути 
присутні на З ’їзді з правом дорадчого голосу.
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3.9. На З'їзді можуть бути присутні Президент України, Голова 
Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини, члени Вищої ради юстиції, Комісії, Міністр юстиції України.

На З'їзд можуть бути запрошені представники державних органів, 
громадськості, судді у  відставці, представники наукових та навчальних 
закладів, інші особи.

4. П ід готовка  роботи З ’їзду

4.1. З ’їзд є повноважним за умови присутності на ньому не менш як 
двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.2. Для визначення повноважності (наявності кворуму для роботи) 
З ’їзду Рада перед його початком організовує та проводить реєстрацію 
делегатів З ’їзду, призначає керівника групи реєстрації. Перед голосуванням 
може бути здійснена додаткова реєстрація делегатів З ’їзду.

4.3. Реєстрація делегатів З ’їзду здійснюється згідно з реєстраційним 
списком делегатів З ’їзду.

Список делегатів З ’їзду складається Радою на підставі наданих 
належним чином завірених витягів із протоколів конференції суддів 
загальних судів, конференції суддів адміністративних судів, конференції 
суддів господарських судів, зборів суддів Конституційного Суду України та 
Верховного Суду України про обрання делегатів і затверджується головою 
Ради.

4.4. Для реєстрації делегат має особисто пред’явити посвідчення судді 
або інший документ, що посвідчує його особу, та у відповідній графі 
реєстраційного списку своїм особистим підписом посвідчити одержання 
тимчасового посвідчення учасника З ’їзду (тимчасового іменного мандата 
делегата З'їзду) для відкритого голосування.

Реєстрація делегатів закінчується за  10 хвилин до визначеного часу 
відкриття З ’їзду.

4.5. При реєстрації делегатам видаються матеріали З ’їзду, вручається 
тимчасове посвідчення учасника З ’їзду, яке після перевірки повноважень 
делегата З ’їзду мандатною комісією заміню ється на іменний мандат делегата 
З ’їзду. Отримання іменного мандата делегата З ’їзду делегат підтверджує 
особистим підписом у відповідній графі реєстраційного списку делегатів 
З ’їзду.

У  разі втрати іменного мандата делегатом З ’їзду мандатною комісією 
складається акт та за її рішенням делегату видається дублікат.

4.6. За результатами реєстрації делегатів З ’їзду складається протокол 
про результати реєстрації делегатів З ’їзду, який підписується керівником 
групи реєстрації.

Протокол повинен містити відомості про кількість обраних 
делегатів, які включені до реєстраційного списку, про кількість 
делегатів, що зареєструвалися.
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Протокол про результати реєстрації делегатів З ’їзду керівник групи 
реєстрації передає голові Ради.

4.7. Реєстрація делегатів З ’їзду здійснюється також перед початком 
кожного робочого дня З ’їзду шляхом проставлення делегатами свого підпису 
в реєстраційному списку та пред’явлення іменного мандата делегата 
З ’їзду ??????????і ̂  і7 # » * * * * * * * * »

4.8. Після отримання від керівника групи реєстрації протоколу про 
результати реєстрації Голова Ради визначає наявність кворуму, 
необхідного для початку роботи З'їзду, та відповідно приймає рішення 
або про відкриття З'їзду, або оголошує про відсутність кворуму та

4.9. За відсутності кворуму Рада призначає нову дату З ’їзду ???? чи 
проводиться.

4.10. Кворум визначається на момент закінчення реєстрації (кожного 
дня ?????) за кількістю делегатів, які своїми підписами в реєстраційному 
списку посвідчили факт своєї реєстрації (чи потрібно це ?????).

5. П оряд ок  проведенн я З ’їзду

5.1. З ’їзд відкриває голова відповідної ради суддів, за рішенням якої 
скликано З ’їзд, а у разі його відсутності - заступник голови цієї ради.

5.2. З ’їзд обирає шляхом відкритого голосування президію, мандатну 
комісію, лічильну комісію, секретаріат, редакційну комісію інші робочі 
органи З ’їзду в кількісному складі, що визначається рішенням З ’їзду.

Г оловуючий на З ’їзді обирається за пропозицією президії.
5.3. М андатна комісія перевіряє повноваження зареєстрованих 

делегатів.
Після оголошення мандатною комісією кількості делегатів, 

повноваження яких підтверджено, та  затвердження З ’їздом її протоколу 
мандатна комісія організовує заміну тимчасових посвідчень на іменні 
мандати делегата З ’їзду.

Іменні мандати видаються лише тим делегатам, повноваження яких 
підтверджено.

5.4. З ’їзд обговорює та  затверджує порядок денний і регламент роботи 
З ’їзду (встановлення часу для доповіді, співдоповіді, виступів).

Порядок денний З ’їзду приймається після затвердження доповіді 
мандатної комісії та отримання іменних мандатів делегатами З ’їзду.

5.5. Головуючий на З ’їзді:
5.5.1. Керує роботою З ’їзду відповідно до цього Регламенту.
5.5.2. Оголошує рекомендований Радою або конференцією суддів 

відповідних судів, у разі скликання нею позачергового З ’їзду, порядок 
денний і регламент роботи З ’їзду, ставить його на обговорення та 
голосування.

5.5.3. Ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного.
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5.5.4. Н адає можливість для виступів учасникам З ’їзду.
5.5.5. Проводить голосування з усіх питань порядку денного, що 

потребують прийняття рішення, і оголошує його результати.
5.5.6. Д ає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи З ’їзду і його 

робочих органів.
5.5.7. Відповідає на запитання, що поступили на його адресу.
5.5.8. Забезпечує порядок у залі засідань.
5.5.9. Оголошує про початок і закінчення таємного голосування.
5.5.10. Оголошує перерви.
5.5.11. Закриває З ’їзд.
5.5.12. П ідписує протокол і рішення З ’їзду та  виконує інші обов’язки, 

передбачені цим Регламентом.
5.6. Головуючий не має права коментувати виступи на З ’їзді та/або 

давати їм оцінку.
5.7. Головуючий має право припиняти будь-які дії, що порушують цей 

Регламент та регламент роботи певного З ’їзду, у тому числі робити 
зауваження виступаючому учаснику З ’їзду при ухиленні від обговорюваного 
питання.

5.8. Учасник З ’їзду має право:
5.8.1. Виступати та  вносити пропозиції по суті обговорюваних питань.
5.8.2. Заявляти самовідвід у разі обрання до складу робочих органів 

З ’їзду.
5.8.3. Виступати по одному й тому самому питанню не більше 2-х разів.
5.9. Учасник З ’їзду не повинен під час виступу відхилятися від 

обговорюваної теми, виступати без дозволу головуючого та  перевищ увати 
відведений для виступів час.

5.10. Перед проведенням голосування головуючий З ’їзду оголошує 
чітке формулювання кожного з питань, що поставлені на голосування, у 
черговості їх надходження.

5.11. П ідрахунок голосів проводиться членами лічильної комісії.
5.12. Ріш ення З ’їзду приймаються більшістю голосів делегатів, які 

присутні на З ’їзді. Ріш ення про призначення суддів Конституційного Суду 
України приймається за результатами таємного голосування більшістю 
голосів від числа обраних делегатів З'їзду.

5.13. Ріш ення з питань призначення та звільнення суддів 
Конституційного Суду України, призначення членів Вищ ої ради юстиції та 
припинення їх повноважень, призначення членів Комісії, обирання Ради 
приймаються З ’їздом шляхом таємного голосування.

5.14. При проведенні таємного голосування лічильна комісія 
виготовляє та посвідчує бюлетені по числу делегатів.

Бюлетені для таємного голосування повинні бути позначені як такі, 
бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. У  бюлетені 
для таємного голосування зазначаю ться мета й дата голосування, а також  в 
алфавітному порядку прізвище, ім ’я та по батькові кожного кандидата. Не 
допускається нумерація напроти даних кандидатів. Н а бюлетені у
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визначеному лічильною комісією місці ставиться відбиток печатки, визнаної 
лічильною комісією. До вручення делегатам З ’їзду бюлетені не повинні мати 
ніяких позначок.

У  разі проведення повторного або нового голосування про це теж  
повинно бути зазначено в бюлетені для таємного голосування.

Повторне голосування - голосування з того самого питання, з якого 
вже відбулось голосування, але з певних причин його результати є 
недійсними чи такими, що не зафіксовані, або коли кандидати набрали 
однакову чи недостатню кількість голосів, що не дозволяє встановити 
першість тощо.

У разі якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, 
повторне голосування відбувається серед кандидатів, які набрали більшість 
голосів серед інших, дотримуючись принципу квотування, кількістю, що у  2 
рази перевищує кількість місць за квотою.

Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже 
відбулось повторне голосування, але з певних причин його результати є 
недійсними чи такими, що не зафіксовані або якщо жоден з кандидатів, 
щодо яких відбулося повторне голосування, не набрав необхідної кількості 
голосів.

Перед проведенням нового голосування проводиться нове висування 
кандидатур за умови, що вони не були включеними до бюлетеня таємного 
голосування при повторному голосуванні.

5.15. Час, місце голосування, порядок його проведення встановлюється 
лічильною комісією й оголошується головуючим.

Л ічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність 
кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного 
голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці 
голосування.

5.16. Видача бюлетеня для голосування проводиться делегату за його 
власним підписом у реєстрі одержання бюлетенів. Л ічильна комісія несе 
відповідальність за правильність видачі бюлетенів.

Голосування проводиться протягом визначеного лічильною комісією 
часу кожним делегатом З ’їзду окремо в кабіні для таємного голосування.

Голосування «за» відбувається шляхом залиш ення напроти прізвища 
кандидата в бюлетені слова «за» і викреслення слова «проти». Голосування 
«проти» відбувається шляхом викреслення напроти прізвищ а кандидата 
слова «за».

5.17. При голосуванні відмітки голосуючих у бюлетені, що 
відображають їхнє волевиявлення, повинні проводитися чорнилами або 
іншим способом, що виключає виправлення надпису за  допомогою 
звичайних засобів. Заповнення бюлетеня простим олівцем не допускається.

5.18. Д о опускання бюлетеня в скриньку для голосування голосуючий 
має право замінити в лічильній комісії зіпсований бюлетень, про що 
робиться відмітка в реєстрі одержання бюлетенів, а також на самому
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зіпсованому бюлетені. Зіпсовані бюлетені додаються до протоколу 
лічильної комісії. ( д л я  обговорення)

Заповнений бюлетень опускається в скриньку для таємного 
голосування, яка повинна знаходитись у полі зору членів лічильної комісії 
біля кабіни для таємного голосування.

5.19. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, а 
також  ті, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результати 
голосування. Ріш ення про визнання недійсним бюлетеня для таємного 
голосування приймає ш ляхом голосування лічильна комісія під час 
підрахунку голосів. Додатково вписані до бюлетенів прізвища при 
підрахуванні голосів не беруться до уваги й не враховуються.

5.20. Якщ о в скриньках для таємного голосування виявиться більше 
бюлетенів установленого зразка, ніж  їх видано згідно з реєстром одержання 
бюлетенів, усі бюлетені вважаються недійсними та за рішенням лічильної 
комісії, затвердженим З ’їздом, проводиться повторне голосування.

5.21. П ісля закінчення підрахунку голосів результати таємного 
голосування лічильна комісія заносить до протоколу лічильної комісії про 
результати таємного голосування, який підписує голова та члени лічильної 
комісії.

Голова лічильної комісії оголошує на З ’їзді протокол лічильної комісії 
та окремі думки членів лічильної комісії. Протокол затверджується З ’їздом 
повністю або частково. За результатами голосування З ’їзд приймає рішення.

5.22. У  разі виявлення лічильною комісією поруш ення порядку 
голосування голова лічильної комісії доповідає про це З ’їзду, який приймає 
рішення щодо розслідування факту поруш ення та наслідків порушення 
(рішення про повторне голосування чи проведення нових виборів).

Для розслідування факту поруш ення З ’їздом створюється тимчасова 
комісія зі складу делегатів З ’їзду у визначеній ним кількості. Про результати 
розслідування тимчасова комісія доповідає З ’їзду. За результатами 
розслідування складається протокол (акт), який затверджений З ’їздом.

5.23. Ріш ення З ’їзду приймаються за  всіма питаннями порядку денного. 
Голосування за дорученнями (довіреностями) або одних делегатів, замість 
інших, не допускається.

5.24. З питань орієнтовного порядку денного З ’їзду, орган, який 
організовує З ’їзд, готує проекти рішень.

Після обговорення проект рішення ставиться на голосування З ’їзду для 
прийняття його за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу делегати мають право 
внести до нього поправки та доповнення, прийняття кожної з яких підлягає 
голосуванню.

Після обговорення поправок і доповнень проект рішення ставиться для 
прийняття в цілому на голосування.

5.25. Ріш ення З ’їзду є обов’язковими для всіх органів суддівського 
самоврядування та  всіх суддів.
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Ріш ення З ’їзду підписуються головуючим і секретарем З ’їзду та 
набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений 
ріш енням З ’їзду.

5.26. Х ід роботи З ’їзду протоколюється. Протокол підписується 
головуючим і секретарем З ’їзду та  передається голові Ради.

5.27. П ісля обговорення питань порядку денного, прийняття рішень 
головуючий оголошує роботу З ’їзду закінченою.

6. Робочі орган и  З ’їзду

6.1. Робочими органами З ’їзду є президія, лічильна комісія, секретаріат, 
мандатна комісія та редакційна комісія.

У  разі необхідності З ’їздом можуть утворю ватись інші робочі органи з 
метою підготовки та опрацю вання конкретних питань.

6.2. П резидія  З ’їзду.
Склад президії обирається делегатами З ’їзду за пропозицією голови 

Ради. Президія пропонує головуючого на З ’їзді, кандидатуру якого 
затверджує З ’їзд.

Президія організовує роботу З ’їзду, сприяє головуючому на З ’їзді в 
його веденні, координує дії робочих органів З ’їзду, виріш ує інші питання, що 
виникають під час З ’їзду.

6.3. Л іч и л ь н а  ком ісія.
Для організації і проведення процедури голосування формується 

лічильна комісія З ’їзду. Ріш ення лічильної комісії приймаються більшістю 
голосів від числа її членів. Член лічильної комісії, який не погоджується з її 
рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу 
комісії, і підписує протокол.

Л ічильна комісія вибирає зі свого складу голову та секретаря комісії.
6.3.1. Л ічильна комісія роз’ясню є порядок голосування щодо питань 

порядку денного З ’їзду, проводить підрахування голосів і повідомляє 
президії З ’їзду відомості про підрахунок голосів у результаті відкритого 
голосування.

6.3.2. У  разі проведення таємного голосування лічильна комісія 
контролює виготовлення бюлетенів для таємного голосування, виносить на 
затвердження З ’їзду їх форму, забезпечує і контролює умови для вільного 
волевиявлення та збереження таємниці голосування.

?????  Протоколи Лічильної комісії з бю летен ям и  д л я  таєм ного  
голосуван н я  (вк л ю ч аю ч и  недійсні, зіпсован і та  н еви кори стан і) 
додаються до протоколу З ’їзду. (Д ля обговорення)

6.3.3. Члени лічильної комісії, які пропонуються кандидатами для 
включення їх до бюлетенів таємного голосування, виключаються зі складу 
лічильної комісії.

6.3.4. Голова лічильної комісії після проведення таємного голосування 
з питань, які визначені в пунктах 3 - 5, 7 частини другої статті 123 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», оголошує протокол результатів
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таємного голосування, що затверджується З ’їздом шляхом відкритого 
голосування більшістю голосів делегатів, які присутні на З ’їзді.

6.4. С ек р етар іат  З ’їзду:
1) веде запис бажаючих виступити;
2) реєструє довідки, повідомлення, інші звернення делегатів та передає 

головуючому на З ’їзді;
3) організовує облік звернень, які надходять на адресу З ’їзду;
4) надає головуючому на З ’їзді відомості про осіб, які записались для 

виступу, та  звернення, що надійшли до З ’їзду;
5) забезпечує та  контролює ведення протоколу З ’їзду.
6.4.1. Членами секретаріату зі свого складу обирається секретар З ’їзду.

6.5. М ан д атн а  ком ісія.
Для перевірки повноважень делегатів З ’їзду формується мандатна 

комісія, яка:
1) перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів і проводить заміну 

тимчасових посвідчень на іменні мандати делегата З ’їзду;
2) доповідає З ’їзду про кількість обраних делегатів;
3) З ’їзд затверджує протокол мандатної комісії.
6.5.1. М андатна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. 

Ріш ення мандатної комісії приймаються більшістю голосів її членів. Член 
мандатної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити 
окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

6.5.2. За результатами перевірки мандатна комісія складає протокол, в 
якому зазначає обраних на З ’їзд делегатів. Цей протокол підписується 
головою та секретарем мандатної комісії та оголошується головою комісії.

6.6. Р ед акц ій н а  ком ісія.
Редакційна комісія обирається З ’їздом з метою вивчення проекту 

ріш ення З ’їзду, аналізу зауважень та пропозицій, які висловлювались 
делегатами З ’їзду, а також  для відпрацювання остаточної редакції рішення 
З ’їзду.

Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. 
Ріш ення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її 
членів.

7. О б ран н я  Р ади

7.1. Відповідно до статті 123 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» З ’їзд обирає Раду.

7.2. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради можуть вносити судді, 
які беруть участь у З ’їзді. Не можуть бути обраними до Ради судді, які 
обіймають адміністративні посади в судах.

7.3. Ріш ення з питань обирання Ради приймається З ’їздом шляхом 
таємного голосування.
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У  списки кандидатів до Ради від місцевих і апеляційних судів можуть 
бути включені тільки делегати З ’їзду.

У  списки кандидатів до Ради від вищ их спеціалізованих судів і 
Верховного Суду України можуть бути включеними й інші судді.

7.4. Н а З ’їзді можуть проводитись наради представників делегацій для 
попереднього визначення персонального складу кандидатів у члени Ради.

7.5. Делегати З ’їзду можуть обговорювати всі кандидатури 
персонально. Кожен делегат має необмежене право на висловлення своєї 
думки, критичних зауважень або на відвід кандидатур. Кандидат має право 
на повідомлення про себе та  відповідає на поставлені запитання. Пропозиції 
щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури виріш уються 
ш ляхом відкритого голосування.

Після обговорення кандидатур, щодо яких заявлені відводи, питання 
про те, включати чи не включати їх до списку для голосування, вирішується 
ш ляхом відкритого голосування по кожній кандидатурі. Кандидатури, щодо 
яких відводи не заявлені, можуть заноситись до списку для проведення 
виборів без обговорення.

У  разі доповнення списку кандидатур делегатами З ’їзду ці кандидатури 
обговорюються в такому самому порядку.

Самовідвід кандидатів приймається З ’їздом без голосування. У  цьому 
разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється.

7.6. П ісля обговорення всі кандидатури, які дали згоду балотуватися та 
відповідають вимогам статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», включаються в алфавітному порядку до бюлетеня таємного 
голосування з обрання Ради.

7.7. Організація голосування та підрахунок бюлетенів для таємного 
голосування та  голосів здійсню ється лічильною комісією. Зі складу лічильної 
комісії виключаються особи, які внесені до бюлетеня для таємного 
голосування. У  разі необхідності З ’їзд має право в будь-який час внести 
зміни до кількісного чи персонального складу лічильної комісії в порядку, 
який визначений цим Регламентом.

Л ічильна комісія, ураховуючи кількісний склад кандидатів, вносить на 
затвердження З ’їздом зразки бюлетенів для таємного голосування щодо 
кожного кандидата.

7.8. Призначеним на посаду члена Ради вважається кандидат, який 
таємним голосуванням набрав більшість голосів від числа делегатів, які 
присутні на З ’їзді.

Головуючий на З ’їзді на підставі оголошеного головою лічильної 
комісії протоколу про результати таємного голосування оголош ує прийняте 
за результатами таємного голосування рішення, яке затверджується З ’їздом. 
За результатами голосування головуючим З ’їзду підписується ріш ення З ’їзду 
про обрання Ради.

7.9. Радою скликається позачерговий З ’їзд для обрання її членів у разі, 
якщо кількість членів Ради, повноваження яких припинено, призвела до 
відсутності кворуму на засіданнях Ради.
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8. П р и зн ач ен н я  ч лен ів  В и щ ої ради  ю стиц ії 
т а  п ри п и н ен н я  їхніх п овн оваж ен ь

8.1. Відповідно до статті 131 Конституції України, Закону України 
«Про Вищ у раду юстиції», Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
З ’їзд призначає три члени Вищ ої ради юстиції.

П оряд ок  ви су в ан н я  к ан д и д ат ів  у В ищ у раду ю стиції.
???

8.2. З ’їзд за пропозицією делегатів відкритим голосуванням більшістю 
голосів присутніх делегатів З ’їзду визначає кандидатури на посаду членів 
Вищ ої ради юстиції для включення в бюлетені для таємного голосування. 
Квотування визначається пропорційно юрисдикціям

8.3. Організація голосування і підрахунок бюлетенів для таємного 
голосування та  голосів здійснюється лічильною  комісією. Зі складу лічильної 
комісії виключаються особи, які внесені до бюлетеня для таємного 
голосування. За необхідності З ’їзд має право в будь-який час внести зміни до 
кількісного чи персонального складу лічильної комісії в порядку, який 
визначений цим Регламентом.

8.4. Перед голосуванням проводиться обговорення за списком, 
складеним в алфавітному порядку, кожної з кандидатур до Вищ ої ради 
юстиції, що запропоновані делегатами З ’їзду.

8.5. Кандидат на призначення членом Вищ ої ради юстиції має право на 
повідомлення про себе та відповідає на поставлені запитання.

8.6 Пропозиції про припинення обговорення кандидатур вирішуються 
ш ляхом відкритого голосування.

8.7. У  разі доповнення списку кандидатур делегатами З ’їзду ці 
кандидатури обговорюються в такому самому порядку.

8.8. Самовідвід кандидатів приймається З ’їздом без голосування. У 
цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється.

8.9. П ісля обговорення всі кандидатури, які дали згоду балотуватися та 
відповідають вимогам статей 6, 7 Закону України «Про Вищу раду юстиції», 
включаються в алфавітному порядку ш ляхом відкритого голосування по 
кожній кандидатурі окремо до бюлетеня таємного голосування з призначення 
членів В ищ ої ради юстиції.

8.10. Л ічильна комісія, ураховуючи кількісний склад кандидатів на 
посаду членів В ищ ої ради юстиції, вносить на затвердження З ’їздом зразки 
бюлетенів для таємного голосування щодо кожного кандидата.

8.11. Призначеним на посаду члена Вищ ої ради юстиції вважається 
кандидат, який таємним голосуванням набрав більшість голосів від числа 
делегатів, які присутні на З ’їзді.

8.12. Якщ о голосування проводиться щодо кандидатур, число яких 
перевищ ує квоту для призначення на посади членів Вищ ої ради юстиції,
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призначеними вважаються кандидати, які за  умови дотримання пункту 8.11. 
цього Регламенту набрали більше голосів, ніж  інші кандидати на ці посади.

8.13. Голова лічильної комісії оголошує на З ’їзді протокол лічильної 
комісії та окремі думки членів лічильної комісії. Протокол затверджується 
З ’їздом повністю або частково. За результатами голосування З ’їзд приймає 
рішення.

Головуючий на З ’їзді на підставі затвердженого З ’їздом протоколу 
лічильної комісії протоколу про результати таємного голосування оголошує 
прийняте за  результатами таємного голосування рішення.

8.14. З ’їзд приймає рішення про припинення повноважень члена В ищ ої 
ради юстиції у разі:

- наявності підстав, що визначені у статті 7 Закону України «Про Вищу 
раду юстиції»;

- поруш ення присяги або скоєння аморального вчинку.
8.15. Для прийняття ріш ення про припинення повноваження члена 

Вищ ої ради юстиції З ’їзду подаються документи:
-  ;
-  ;

8.16. Питання про наявність підстав, які визначені у статті 7 Закону 
України «Про Вищу раду юстиції» для припинення повноважень члена 
Вищ ої ради юстиції, поруш ення ним присяги або скоєння аморального 
вчинку на З ’їзді доповідає голова Ради.

8.17. Перед голосуванням проводиться обговорення щодо члена В ищ ої 
ради юстиції, відносно якого розглядається питання про припинення його 
повноважень.

8.18. Член Вищ ої ради юстиції, відносно якого розглядається питання 
про припинення його повноважень, має право надавати пояснення, 
висловлювати заперечення, а також  заявляти клопотання.

8.19. В обговоренні питання про припинення повноважень члена Вищої 
ради юстиції беруть участь лише делегати З ’їзду. Кожен делегат має 
необмежене право на висловлювання своєї думки щодо члена Вищ ої ради 
юстиції. Пропозиції про припинення обговорення вирішуються шляхом 
відкритого голосування.

8.20. Ріш ення про припинення повноважень члена Вищ ої ради юстиції 
приймається шляхом таємного голосування.

8.21. У  разі прийняття рішення про припинення повноважень члена 
Вищ ої ради юстиції, який призначався З ’їздом, З ’їзд не пізніше двох місяців з 
дня прийняття цього рішення призначає іншу особу на цю посаду.

8.22. З ’їзд з метою призначення членів Вищої ради юстиції 
проводиться не пізніше ніж  за  один місяць до закінчення повноважень 
відповідних членів Вищ ої ради юстиції.
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9. П р и зн ач ен н я  ч лен ів  К ом ісії

9.1. Відповідно до статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів України» З ’їзд призначає шість членів Комісії.

9.2. З ’їзд за пропозицією делегатів відкритим голосуванням більшістю 
голосів присутніх делегатів З ’їзду визначає кандидатури на посаду членів 
Комісії для включення в бюлетені для таємного голосування.

9.3. Організація голосування й підрахунок бюлетенів для таємного 
голосування та голосів здійсню ється лічильною комісією. Зі складу лічильної 
комісії виключаються особи, які внесені до бюлетеня для таємного 
голосування. У  разі необхідності З ’їзд має право в будь-який час внести 
зміни до кількісного чи персонального складу лічильної комісії в порядку, 
що визначений цим Регламентом.

9.4. Перед голосуванням проводиться обговорення за списком, 
складеним в алфавітному порядку, кожної з кандидатур до Комісії, що 
запропоновані делегатами З ’їзду.

9.5. Кандидат на призначення членом Комісії має право на 
повідомлення про себе та відповідає на поставлені запитання.

9.6. В обговоренні кандидатур беруть участь лиш е делегати З ’їзду. 
Кожен делегат має необмежене право на висловлювання своєї думки щодо 
кандидатури на призначення членом Комісії. Пропозиції про припинення 
обговорення кандидатур виріш уються шляхом відкритого голосування.

9.7. У  разі доповнення списку кандидатур делегатами З ’їзду ці 
кандидатури обговорюються в такому самому порядку.

9.8. Самовідвід кандидатів приймається З ’їздом без голосування. У 
цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється.

9.9. П ісля обговорення всі кандидатури, які дали згоду балотуватися та 
відповідають вимогам статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», включаю ться в алфавітному порядку ш ляхом відкритого 
голосування по кожній кандидатурі окремо до бюлетеня таємного 
голосування з призначення членів Комісії.

9.10. Л ічильна комісія, ураховуючи кількісний склад кандидатів на 
посаду членів Комісії, вносить на затвердження З ’їздом зразки бюлетенів для 
таємного голосування щодо кожного кандидата.

9.11. Призначеним на посаду члена Комісії вважається кандидат, який 
таємним голосуванням набрав більшість голосів від числа делегатів, які 
присутні на З ’їзді.

9.12. Якщ о голосування проводиться щодо кандидатур, число яких 
перевищ ує квоту для призначення на посади членів Комісії, призначеними 
вважаються кандидати, які набрали більше голосів, ніж  інші кандидати на ці 
посади.

9.13. Головуючий на З ’їзді на підставі оголошеного головою лічильної 
комісії протоколу про результати таємного голосування оголош ує прийняте 
за результатами таємного голосування рішення, яке затверджується З ’їздом.
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9.14. За результатами голосування головуючим З ’їзду підписується 
ріш ення З ’їзду про призначення членів Комісії.

9.15. З ’їзд може обрати більше ніж  шість суддів на випадок вибуття 
одного або кількох членів зі складу Комісії, які призначені за квотою З ’їзду, 
визначивш и черговість їх включення до складу Комісії.

10. П р и к ін ц ев і полож ення

Забезпечення роботи З ’їзду здійснюється Державною судовою 
адміністрацією України та  її територіальними управліннями за рахунок 
коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу XI Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів».


