
Затверджено 

рішення Ради суддів України 

від  26 березня  2010 року № 1 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

РОБОТИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ  

на перше півріччя 2010 року 
 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні Термін 

 

Відмітка про 

виконання 

1. Про шляхи удосконалення цивільного процесуального, господарсько-

процесуального та адміністративно-процесуального законодавства з 

метою створення єдиного процесуального кодексу і усунення зайвих 

процесуальних розбіжностей та належного процесуального 

забезпечення при розгляді у судах зазначених категорій справ. Роль 

судової гілки влади у розробці та прийнятті процесуальних законів. 

Комітет РСУ з питань 

судово-правової реформи та 

забезпечення незалежності 

судової влади 

березень-квітень 

2010р 
 

2. Про стан проведення судової реформи в Україні, реформування 

судової системи, судочинства, Вищої ради юстиції з урахуванням 

запропонованих законопроектів, думок висловлених на 

Парламентських слуханнях. Про підготовку, розробку і забезпечення 

прийняття Законів України «Про судоустрій України» та «Про статус 

суддів», про внесення змін до розділу VIII Конституції України 

«Правосуддя». 

Комітет РСУ з питань 

судово-правової реформи та 

забезпечення незалежності 

судової влади 

квітень 2010р  

3. Про стан організаційного забезпечення Державною судовою 

адміністрацією України діяльності судів, що стосується забезпечення 

судів приміщеннями та фінансування видатків на реконструкцію 

адміністративних об’єктів. Стан виконання Державної програми 

забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 

2006 р. № 137 

Комітет РСУ з питань 

фінансового забезпечення 

судів та правового захисту 

суддів та їх сімей; 

ДСА України 

квітень-травень 

 2010 р 
 

4. Про стан виконання рішень IX з’їзду суддів України згідно з планом 

заходів Ради суддів України щодо їх реалізації  

РСУ, ДСА, АСУ, ВККС, 

ВСУ 

квітень-травень 

 2010 р 
 

5. Про підбір та забезпечення судів кадрами суддів.   Комітет РСУ з питань 

забезпечення контролю за 

організацією діяльності 

судів, діяльністю державної 

судової адміністрації та 

кадрових питань, 

ДСА України 

квітень-травень 

 2010 р 
 



6. Підготувати Коментар до Кодексу етики судді, пов’язаних з 

правилами поведінки судді та про стан підготовки нової редакції 

Кодексу професійної етики суддів 

Комітет РСУ з питань 

професійної етики суддів та 

зв’язків із засобами масової 

інформації 

березень-квітень  

2010р  
 

7. Про заходи щодо поліпшення стану організаційного забезпечення 

діяльності судів, пов’язаних на підвищення авторитету суду та суддів 

та забезпечення їх незалежності при здійсненні правосуддя,  захисту 

від втручання у здійснення правосуддя (порушення  кримінальних 

справ, обшуку кабінетів, виїмка нерозглянутих справ, погрози на 

адресу працівників суду,) посягання на їх життя, здоров’я, честь і 

гідність, майно, скарги з наклепом та ін. 

Комітет РСУ з питань 

професійної етики суддів та 

зв’язків із засобами масової 

інформації 

березень-квітень  

2010р  
 

8. Про взаємодію рад суддів з представниками ЗМІ для висвітлення 

об’єктивного стану роботи судів та питання подальшого розвитку 

судової системи . 

Про заходи Ради суддів України з питань реагування на необ’єктивне 

висвітлення в засобах масової інформації проблем правосуддя 

Комітет РСУ з питань 

професійної етики суддів та 

зв’язків із засобами масової 

інформації 

травень – червень 

2010р  
 

9. Про заходи щодо удосконалення діяльності кваліфікаційних комісій 

суддів. Про проблеми кваліфікаційної атестації суддів. 

Комітет РСУ з питань 

фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації 

суддів судів загальної 

юрисдикції та співпраці з 

кваліфікаційними 

комісіями суддів 

травень – червень 

2010р 
 

10. Про стан розгляду звернень громадян Радою суддів України. 

  

Комітет РСУ з питань 

забезпечення контролю за 

організацією діяльності 

судів, діяльністю державної 

судової адміністрації та 

кадрових питань; 

ДСА України 

березень-квітень  

2010р  
 

11. Про своєчасне та оперативне обрання суддів безстроково та 

призначення на посаду судді вперше. 

Комітет РСУ з питань 

забезпечення контролю за 

організацією діяльності 

судів, діяльністю державної 

судової адміністрації та 

кадрових питань 

березень-квітень 

2010р 
 

12. Про стан запровадження єдиної системи електронного діловодства, 

розподілу справ між суддями в судах України. 

Комітет РСУ з питань 

інформаційних технологій; 

ДСА України 

березень-квітень 

2010р 
 

13. Про ситуацію, яка складається в місцевих загальних судах у зв’язку з 

внесенням змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо предметної підсудності адміністративних справ 

Комітет РСУ з питань 

судово-правової реформи та 

забезпечення незалежності 

березень-квітень  

2010р  
 



місцевим судам як адміністративним судам (Закон від 25.12.2008 р. 

№ 808-VI) 

судової влади 

14. Про стан роботи рад суддів загальних судів в частині контролю за 

організацією діяльності відповідних місцевих загальних судів 

Комітет РСУ з питань 

забезпечення контролю за 

організацією діяльності 

судів, діяльністю державної 

судової адміністрації та 

кадрових питань, 

ДСА України 

 

квітень – травень 

2010р. 
 

15. Про оптимізацію і впорядкування звітності про стан здійснення 

правосуддя  

Комітет РСУ з питань 

судово-правової реформи та 

забезпечення незалежності 

судової влади 

квітень 2010 р.  

16. Про вдосконалення та скорочення кількості показників у формах 

звітності судів загальних юрисдикцій 

Комітет РСУ з питань 

інформаційних технологій; 

ДСА України 

березень-квітень 2010   

17. Про нормативи навантаження на суддів Комітет РСУ з питань 

забезпечення контролю за 

організацією діяльності 

судів, діяльністю державної 

судової адміністрації та 

кадрових питань, 

ДСА України 

березень–квітень 

2010р. 
 

18. Про інформацію членів Вищої ради юстиції, призначених з’їздом 

суддів України, щодо практики розгляду Вищою радою юстиції 

рекомендацій кваліфікаційних комісій суддів для внесення питання 

про внесення подання про звільнення судді з посади та скарг на 

рішення кваліфікаційних комісій суддів про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих 

судів. 

Комітет РСУ з питань 

забезпечення контролю за 

організацією діяльності 

судів, діяльністю державної 

судової адміністрації та 

кадрових питань,  

ВККС, члени Вищої ради 

юстиції, призначені з`їздом 

суддів 

березень 2010 р.  

19. Про концепцію забезпечення відкритості і прозорості правосуддя, 

єдиної інформаційної політики судів загальної юрисдикції та 

запровадження інформаційних технологій у їх діяльність.  

РСУ, ДСА України травень – червень 

2010р  
 

 

 

 


