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Президентові України 

Зеленському В. О.

Про проект Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

Шановний Володимире Олександровичу!

Розглянувши проект Закону України "Про Державний бюджет України на 
2020 рік", звертаємось до Вас, як до гаранта Конституції України, з метою захисту права 
кожної особи на доступність правосуддя.

Показники вказаного законопроекту не враховують ряд суттєвих факторів, які 
потребують додаткових обсягів бюджетних призначень, серед яких:

збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 181 грн, 
необхідних для розрахунку посадового окладу судді;

збільшення кількості прожиткових мінімумів для розрахунку суддівської 
винагороди щодо суддів місцевих судів на 5 прожиткових мінімумів, для суддів 
апеляційних судів на 10 прожиткових мінімумів відповідно до Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів";

переведення суддів ліквідованого Верховного Суду України та ліквідованих вищих 
спеціалізованих судів до судів апеляційної інстанції.

Враховуючи наявність більше 2 000 вакантних посад суддів, судами розглядається 
лише 77% судових позовів. Зазначене зумовлює збільшення залишку нерозглянутих справ, 
кількість яких на кінець 2020 року зросте втричі й складе близько 2 млн нерозглянутих 
модельних справ.

Згідно з Вашим дорученням від 2 вересня 2019 року, наданим під час засідання 
представників органів влади, більше ніж 2 000 вакансій суддів мають бути заповнені ще до 
Нового року, оскільки доступність правосуддя забезпечується достатньою кількістю суддів 
(7 007) та працівників апаратів судів (28 028), які відповідно до нормативів навантаження 
мають розглянути всі судові справи в розумні строки.

Дефіцит бюджетних призначень на 2020 рік для оплати праці суддів та працівників 
апаратів місцевих і апеляційних судів складає 6 852 955,9 тис. грн, а разом з нарахуванням 
-  8 330 676,7 тис. гривень. За умов наявності такого дефіциту процес заповнення вакансій 
суддів буде зупинено та розпочато скорочення кількості працівників апаратів судів, що 
тільки поглибить негативний відгук з боку суспільства внаслідок збільшення строку 
очікування розгляду судових справ.

Законом України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено функціонування 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, у рамках якої функціонуватиме 
електронний суд. Для створення та забезпечення діяльності вказаної системи на 2020 рік 
необхідно 784 598,4 тис. гривень.
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Натомість проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" 
на функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи кошти не 
передбачено, що зупинить запровадження в системі правосуддя новітніх інформаційних 
технологій, задекларованих Вами для впровадження в усіх держаних органах.

У проекті державного бюджету на 2020 рік взагалі відсутні видатки розвитку, що 
мають спрямовуватись на покращення стану приміщень судів, обладнання їх з метою 
доступності правосуддя для кожної особи, у тому числі, осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення.

Відсутність таких коштів зупинить розпочаті роботи щодо будівництва, 
реконструкції та поточного ремонту приміщень із ступенем готовності понад 80%, 
оснащення їх необхідною кількістю залів судових засідань з відповідним обладнанням. 
Потреба в зазначених видатках на 2020 рік складає 1 645 300,8 тис. гривень.

Крім того, законодавством передбачено функціонування Служби судової охорони, 
яка здійснює підтримання громадського порядку в суді, охорону приміщень судів, органів 
та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо забезпечення безпеки суддів, 
учасників судового процесу. Процес комплектування Служби активно розпочато у 
2019 році. Проте цей процес буде зупинено внаслідок дефіциту необхідних бюджетних 
призначень, який складає 3 491 800 тис. гривень.

Загальна потреба у видатках з урахуванням вказаних факторів та необхідністю 
досягнення ефективних результативних показників роботи судової системи відповідно до 
міжнародних стандартів становить 29137 310,3 тис. гри, дефіцит складає -  
14 515 165,5 тис. гривень. Відповідно рівень задоволення потреби граничними обсягами 
видатків становить всього 50%, що є найменшим показником за останні три роки 
(2019 р ік-69,5% , 2018 р ік-77,9% , 2017 рік -  79,1%).

Зважаючи на викладене, просимо Вас, шановний Володимире Олександровичу, 
сприяти належному фінансовому забезпеченню судової влади відповідно до 
статті 130 Конституції України.

З повагою

Г олова 
Вищої ради правосуддя

А. Овсієнко

Г олова 
Верховного Суду
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Г олова/Державної судової 
адміністрації України

<$' - , 3. Холоднюк

Ректор
Національної школи суддів України, 

голова робочої групи з питань розвитку 
законодавства про організацію судової 
влади та здійснення правосуддя Комісії 

з питань правової реформи

Оніщук

Г олова

Б. Моніч


