
 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                               

рішенням Ради суддів України 

від 21 червня 2013 року № 30 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

РОБОТИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ 

на друге півріччя 2013 року 

 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні Термін 

Відмітка про 

виконання 

1.  Про хід підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 

2014 рік в частині фінансування судів України. 

 

ДСАУ вересень  

2.  Розгляд висновків робочої групи з вивчення проблемних питань 

функціонування автоматизованої системи документообігу суду 

 

РСУ, ДСАУ вересень  

3.  Про проведену роботу щодо використання та впровадження відповідного 

досвіду за результатами моніторингу діяльності судів стосовно 

доступності громадян до правосуддя (п.10 Плану заходів на виконання 

доручення Президента України щодо підвищення рівня правових 

знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи 

та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів) 

 

ДСАУ вересень  

4.  Розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання 

бюджетних коштів на забезпечення приміщеннями місцевих та 

апеляційних судів загальної юрисдикції, їх експлуатацію, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, затвердженого постановою Колегії 

Рахункової палати № 9-4 від 28 травня 2013 року. 

 

РСУ, ДСАУ вересень  

5.  Про звернення до суб`єкта законодавчої ініціативи з пропозицією щодо 

внесення змін до статті 116 Господарського процесуального кодексу 

РСУ, РСГС, ДСАУ вересень  



України та до частини 3 статті 8 Закону України "Про виконавче 

провадження", якими передбачити направлення виконавчих наказів про 

стягнення судового збору до Державної судової адміністрації України, 

оскільки, згідно з Законом України "Про судоустрій і статус суддів" ДСА 

здійснює функції головного розпорядника коштів  Державного  бюджету 

України щодо фінансового забезпечення діяльності судів загальної 

юрисдикції (крім вищих спеціалізованих судів). Зазначена пропозиція 

відображена у рішенні конференції суддів господарських судів України 

від 23.11.2012 № 40. 

 

6.  Щодо проведення у 2013 році Турніру з міні-футболу серед працівників 

судових установ із розіграшу Кубку "Феміди" 

 

РСУ, ДСАУ вересень   

7.  Про результати аудиту ефективності та фінансового аудиту ДП "ІСС" з 

метою забезпечення внутрішнього контролю за укладенням та 

виконанням договорів на послуги з ДП "ІСС" з обслуговування 

автоматизованих систем документообігу у судах загальної юрисдикції 

(рішення РСУ від 21.02.2013року № 20). 

 

ДСАУ вересень-жовтень  

8.  Про організацію доступу судів до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Державного земельного кадастру. 

 

ДСАУ,  вересень-жовтень  

9.  Про стан затвердження інструкцій з питань діловодства та нормативного 

забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в 

судах 

 

ДСАУ жовтень  

10.  Про результати вивчення нормативно-правових актів Державної судової 

адміністрації України на предмет відповідності законодавству України 

щодо судоустрою та статусу суддів 

 

РСУ, ДСАУ жовтень  

11.  Про розроблення та погодження проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  щодо 

приведення норм вказаного закону у відповідність до рішення 

Конституційного Суду України від 03 червня 2013 року, №3-рп/2013 та 

звернення до суб’єктів законодавчої ініціативи з пропозицією підтримати 

та внести на розгляд Верховної Ради України даний проект. 

 

РСУ, РСГС, ДСАУ жовтень  



12.  Про розроблення та погодження проекту Закону України «Про внесення 

змін до законодавчих актів України» щодо встановлення 

відповідальності за збирання, зберігання та поширення інформації, яка 

завдає шкоди авторитету правосуддя, та звернення до суб’єктів 

законодавчої ініціативи з пропозицією підтримати та внести на розгляд 

Верховної Ради України даний проект. 

 

РСУ, РСГС, ДСАУ жовтень  

13.  Про внесення змін до Положення про нагородження відзнакою Ради 

суддів України  

 

РСУ жовтень  

14.  Про встановлення обов’язкових реквізитів та інформації веб-сайтів судів 

загальної юрисдикції на офіційному веб-порталі «Судова влада 

України», затвердження примірного веб-сайту суду. 

 

ДСАУ, РСУ жовтень-листопад  

15.  Про стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів  

 

ДСАУ листопад  

16.  Про результати вивчення питання щодо можливості внесення змін до 

нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини, що стосуються 

використання цифрового електронного підпису в судочинстві, з метою 

забезпечення прав осіб, які за релігійними переконаннями відмовляються від 

застосування електронного цифрового підпису для засвідчення електронних 

копій судових рішень  

 

ДСАУ листопад  

17.  Аналіз навантаження по судах першої та апеляційної інстанції всіх 

юрисдикцій за 6 місяців 2013 року (в розрізі кожного суду) 

 

ДСАУ листопад  

18.  Про підвищення заробітної плати працівникам апарату судів 

 

ДСАУ листопад  

19.  Щодо стану діяльності Державного підприємства «Санаторно-курортний 

лікувальний центр «Феміда»  

 

ДСАУ листопад - грудень  

20.  Щодо руху законопроектів, запропонованих  Радою суддів України 

суб’єктам законодавчої ініціативи. 

 

РСУ грудень  

21.  Підготовка та затвердження рекомендацій судам загальної юрисдикції 

щодо відкритості та прозорості їх діяльності, а також налагодження 

комунікацій із засобами масової інформації 

РСУ, ДСАУ грудень  



22.  Вивчення відповідності європейським стандартам практики ініціювання 

та розгляду компетентними органами питання про відповідальність 

суддів (адміністративну, дисциплінарну, кримінальну, цивільно-

правову). 

ВСУ, ВККСУ, РСУ, 

ДСАУ 

грудень  

23.  Про стан правового і соціального захисту суддів та членів їхніх сімей 

 

РСУ, РСАС, ДСАУ грудень  

24.  Про забезпечення судів належними службовими приміщеннями. 

Розроблення та запровадження стандартів обладнання приміщень суду, 

судової інформації для людей з особливими потребами. 

 

ДСАУ грудень  

25.  Щодо затвердження Орієнтовного плану роботи Ради суддів України    

на І півріччя 2014 року. 

 

РСУ грудень  

26.  Щодо затвердження графіку засідань Ради суддів України на І півріччя 

2014 року 

 

РСУ грудень  

27.  Щодо заохочень РСУ постійно протягом 

півріччя 
 

28.  Співпраця Ради суддів України з міжнародними проектами РСУ, ДСАУ постійно протягом 

півріччя 

 

29.  Розгляд звернень судів та суддів в межах повноважень визначених 

статтею 127 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» 

 

РСУ постійно протягом 

півріччя 

 

30.  Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб в межах Закону України 

«Про звернення громадян» 

РСУ постійно протягом 

півріччя 

 

31.  Вивчення стану організації діяльності судів 

 

РСУ постійно протягом 

півріччя 

 

32.  Про хід (стан) виконання рішення чергового ХІ з’їзду суддів України РСУ, ради суддів , 

ДСАУ, ВСУ, вищі 

спеціалізовані суди 

постійно протягом 

півріччя 

 

33.  Розроблення проектів законів, спрямованих на вдосконалення засад 

функціонування та забезпечення незалежності судової влади України 

 

РСУ, ДСАУ постійно протягом 

півріччя 

 

 


