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ВСТУП 

Відповідно до Рішення зборів суддів Вищого антикорупційного суду (далі - 

ВАКС) від 07 травня 2019 року №6 днем початку роботи суду визначено                          

05 вересня 2019 року. 

17 травня 2019 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби в 

системі правосуддя оголосила переможця конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «А» в системі правосуддя – керівника апарату 

ВАКС.  

Наказом Державної судової адміністрації України від 06.06.2019 № 192/к та 

наказом Вищого антикорупційного суду від 07.06.2019 №92/к на посаду 

керівника апарату Вищого антикорупційного суду призначено Крикливенка 

Богдана Володимировича строком на 5 років до 06.06.2024.   

Відповідно до наказу Вищого антикорупційного суду від 07.10.2019 № 376/к 

за значний особистий внесок у становлення Вищого антикорупційного суду, 

високий професіоналізм під час виконання посадових обов’язків і завдань 

керівника апарату Вищого антикорупційного суду нагороджено відомчою 

заохочувальною відзнакою - Подякою Вищого антикорупційного суду. 

На виконання вимог Закону України «Про державну службу» за результатами 

проведення оцінювання службової діяльності державних службовців 

Державною судовою адміністрацією України за результатами діяльності у 2019 

році роботу керівника апарату Вищого антикорупційного суду оцінено на 

«відмінно». 
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1. Організаційне забезпечення та адаптація приміщень  

до початку роботи суду 

Відповідно до плану роботи ВАКС на ІІ півріччя 2019 року, який 

затверджений Головою суду Танасевич О.В. у червні 2019 року, було 

передбачено такі першочергові напрямки роботи для забезпечення початку 

роботи суду та подальшої його ефективної діяльності: забезпечення основними 

засобами для потреб суду; розміщення суду в приміщеннях, які відповідають 

вимогам Закону; укомплектування апарату суду персоналом (державні 

службовці й помічники суддів); впровадження  автоматизованої системи 

документообігу суду, зокрема програмного забезпечення комп’ютерної 

програми «Д-3»; забезпечення суддів доступом до державних реєстрів речових 

прав на нерухоме майно; розробка першочергових організаційно-розпорядчих 

документів апарату суду. 

На виконання Закону України «Про утворення Вищого антикорупційного 

суду» Кабінет Міністрів України розпорядженням від 28 листопада 2018 року 

№ 1064-р «Про передачу будівель у м. Києві до сфери управління Державної 

судової адміністрації» прийняв рішення про передачу будівлі лабораторного 

корпусу № 1 по вул. Преображенській, 5/2, та будівель лабораторного корпусу 

№ 1 і адміністративно-лабораторного корпусу № 2 по вул. Максима Кривоноса, 

2а, у м. Києві зі сфери управління Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства до сфери управління 

Державної судової адміністрації України для розміщення відповідно 

Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та судових палат Вищого 

антикорупційного суду для здійснення правосуддя як суду першої інстанції. 

Проте вказані приміщення ВАКС не передані через низку проблемних 

питань, які в цілому блокують можливість здійснити таку передачу, зокрема 

частина приміщень перебувають під арештами через неплатоспроможність 

балансоутримувачів (п’ять державних установ зі сфери управління Міністерства 

розвитку громад та територій України), щодо одного із балансоутримувачів 

розпочато процедуру приватизації, стосовно частини приміщень ще діють 

договори оренди з балансоутримувачами тощо. При цьому численні зустрічі та 

координаційні наради, які проводяться з червня 2019 року з уповноваженими 

державними органами, не дали практичних результатів. 

У зв’язку з виникненням реальної загрози зриву початку роботи суду, за 

підтримки вищих посадових осіб держави були прийняті рішення про тимчасове 

розміщення ВАКС у трьох будівлях по вул. Хрещатик, 42- А, пров. Хрестовий, 4 

(колишні приміщення Печерського районного суду м. Києва) та по 

просп. Перемоги, 41 у м. Києві (строк оренди якої спливає 31.12.2020). 



5 
 

У червні 2019 року ВАКС укладено з Територіальним управлінням 

Державної судової адміністрації України в місті Києві договори безоплатного 

строкового користування нежитловими приміщеннями, розташованими за 

адресами: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, та пров. Хрестовий, 4, для тимчасового 

розміщення ВАКС та 

Апеляційної палати ВАКС 

відповідно (договори               № 

174-19, №  175-19). 

5 липня 2019 року 

ВАКС укладено з 

Регіональним відділенням 

Фонду державного майна по 

м. Києву договір оренди 

нерухомого майна, 

розташованого за адресою:              

м. Київ, просп. Перемоги, 41, 

для розміщення ВАКС. 

У найкоротші строки 

здійснено косметичний  ремонт усіх будівель, приміщення приведені в належний 

стан та обладнані всім необхідним до початку здійснення правосуддя судом. У 

приміщенні ВАКС за адресою: просп. Перемоги, 41, облаштовано: зали судових 

засідань, кабінети для суддів 

та працівників апарату ВАКС, 

приміщення для канцелярії, 

архіву, відвідувачів для 

очікування судових засідань, 

конвойне приміщення, 

прилегла територія ВАКС, 

були приведені в належний 

стан та обладнані всім 

необхідним до початку 

здійснення правосуддя судом 

05.09.2019.  

У процесі облаштування 

вказаних приміщень було 

встановлено, що будівля по просп. Перемоги, 41 у м. Києві має потенціал 

реконструкції із добудовою, що дозволить розмістити в одному приміщенні усіх 

суддів та апарат ВАКС.  

У ході офіційного листування з’ясовано, що власник будівлі по 

просп. Перемоги, 41 у м. Києві, Державне підприємство «Антонов», заперечує 

можливість безоплатної передачі приміщення ВАКС у зв’язку із заборгованістю 

Підписання договору із РВ ФДМ щодо оренди приміщення 

за адресою просп Перемоги, 41, 05.07.2019 

Стан «до» ремонту, зал с/з №6. 
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підприємства перед державою в розмірі 511 млн грн як правонаступника 

Державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант» за виконання 

зобов’язань за облігаціями, випущеними у 2009 році під гарантії держави. Разом 

з тим, Державне підприємство та концерн Укроборонпром були готові 

розглянути варіанти заліку державою боргу в розмірі вартості вказаного 

приміщення. 

Відповідно до незалежної оцінки вартість будівлі по просп. Перемоги, 41 

у м. Києві становить 92,9 млн грн без ПДВ (111,5 млн грн з ПДВ). 

Проте було з’ясовано, що закони України «Про Вищий антикорупційний 

суд», «Про судоустрій і статус суддів» не містять положень щодо правового 

режиму майна ВАКС, речового права, на якому майно закріплюється за цим 

органом, а також органу, який приймає рішення щодо передачі чи наділення 

майном ВАКС. 

Вказана законодавча прогалина мала наслідком той факт, що всі спроби 

уповноважених органів передати приміщення на баланс ВАКС наштовхувалися 

на відсутність правових підстав для здійснення такої передачі, оскільки на 

законодавчому рівні не були визначені повноваження ВАКС щодо управління 

об’єктами державної власності.  

З метою усунення вказаних прогалин законодавства було розроблено 

законопроєкти: 

реєстраційний номер 3348 «Про внесення змін до Закону України «Про 

Вищий антикорупційний суд» щодо забезпечення суду приміщенням та інших 

питань роботи суду; 

реєстраційний номер 3349 «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо визначення вищих спеціалізованих судів 

суб'єктами управління об'єктами державної власності» 

реєстраційний номер 3350 «Про внесення змін до Закону України «Про 

реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Антонов» щодо 

уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення 

передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням».  

Апаратом ВАКС було забезпечено супроводження та підтримку вказаних 

законодавчих ініціатив на етапах відпрацювання із Комітетами Верховної Ради 

України, центральним органами виконавчої влади та на пленарному засіданні 

Парламенту. 

Станом на 10 липня законопроєкт 3348 було підтримано більшістю 

народних депутатів України та підписано Президентом України, зміни набрали 

чинності 09.07.2020. Законопроєкт 3350 підтримано більшістю народних 

депутатів України та направлено на підпис Президенту України.  

Подальший план дій щодо забезпечення постійними приміщеннями ВАКС 

викладено у додатку 1 до цього Звіту.   
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2. Підготовка внутрішніх організаційних документів,  

договірна робота 

З метою якісної організації та врегулювання різних аспектів діяльності 

суду протягом 2019-2020 років було підготовлено та затверджено                                      

198 внутрішніх організаційно-розпорядчих документів (накази, розпорядження, 

порядки та інструкції).  

На виконання завдань відповідно до Плану заходів з розробки 

першочергових організаційно-розпорядчих документів апарату суду, 

затвердженого наказом ВАКС від 19.08.2019 № 45, розроблено й затверджено, 

зокрема:  

- Положення щодо організації бухгалтерського обліку у Вищому 

антикорупційному суді;  

- Положення про облікову політику у Вищому антикорупційному суді;  

- Порядок організації та проведення особистого прийому громадян 

посадовими особами Вищого антикорупційного суду, графік особистого 

прийому громадян, форму журналу обліку особистого прийому та форму 

письмового звернення, яка за бажанням особи може бути використана для 

викладення заяви, скарги чи пропозиції;  

- Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому 

антикорупційному суді;  

- Порядок стажування та проведення практики в апараті Вищого 

антикорупційного суду;  

- Порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення 

печаток і штампів Вищого антикорупційного суду;  

- Положення про порядок ведення договірної роботи у Вищому 

антикорупційному суді; 

- Положення щодо порядку оформлення (виготовлення, обліку, видачі, 

заміни та знищення) службових посвідчень;  

- ліміти використання канцелярських товарів в Вищому антикорупційному 

суді;  

- утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у Вищому 

антикорупційному суді та Положення про комісію. 

Відповідно до електронного реєстру договорів ВАКС за звітний період було 

укладено 423 договори на закупівлю товарів робіт і послуг, а також оренди та 

строкового безоплатного користування, у тому числі, 300 договорів і додаткових 

угод у 2019 році та 123 договори і додаткові угоди у 2020 році. 

Окрім того, ВАКС було укладено 42 цивільно-правові угоди, 34 договори 

купівлі нерухомого майна та 17 договорів найму службового житла.   
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3. Забезпечення людськими ресурсами 

та управління персоналом 

З метою належного забезпечення достатньої кількості працівників для 

початку роботи ВАКС з червня 2019 було оголошено 7 конкурсів на зайняття 147 

посад державної служби категорій «Б» та «В». Для участі в конкурсі до суду 

надійшло 3312 заяв конкурсантів, які були опрацьовані працівниками апарату 

суду. За результатами проведення конкурсу  визначено 103 переможця конкурсу 

та 37 других за результатами кандидатів на зайняття вакантних посад.  

Забезпечено оформлення трудових відносин з помічниками суддів, серед 

них і помічника Голови суду та помічника заступника Голови суду.  

У період з 07.06.2019 по 31.10.2019 до ВАКС забезпечено призначення 

123 державних службовців, з яких за результатами конкурсів – 105 осіб, що 

становить понад 85 % від загальної кількості призначених державних службовців 

за цей період. Усі конкурси на зайняття посад державної служби категорій «Б» і 

«В» були проведені з дотриманням вимог законодавства. 

Крім того, з метою 

забезпечення прозорості, 

відкритості та ефективності 

добору персоналу, який 

відповідатиме високим 

стандартам та матиме належну 

кваліфікацію,  в якості 

спостерігачів до роботи 

конкурсної комісії було 

залучено представників 

міжнародних та національних 

громадських організацій, зокрема Антикорупційну ініціативу Європейського 

Союзу (EUACI) та Міжнародну організацію розвитку права (IDLO).  

Згідно із затвердженою структурою й чинним на сьогодні штатним 

розписом ВАКС, штатна чисельність суду становить 320 посад, з яких: 

суддів першої інстанції – 27 посад;  

суддів Апеляційної палати – 12 посад;  

помічників суддів першої інстанції – 54 посад;  

помічників суддів Апеляційної палати – 24 посади; 

усього посад патронатної служби – 78, що становить 24,38% від 

загальної кількості посад працівників суду; 

державних службовців (перша інстанція) – 123 посад; 

державних службовців управління з організаційного забезпечення 

Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 54 посади; 

посад працівників, які виконують функції з обслуговування – 3, а посад 

робітничих професій – 23. 

Засідання конкурсної комісії ВАКС, липень 2019 
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На сьогодні фактична чисельність працівників Вищого 

антикорупційного суду становить 282 особи, з них: 

судді першої інстанції – 27; 

суддів Апеляційної палати – 11; 

помічники суддів першої інстанції – 52;  

помічники суддів Апеляційної палати – 23; 

державні службовці (перша інстанція) – 102; 

державні службовці управління з організаційного забезпечення 

Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – 43; 

працівників, які виконують функції за обслуговування – 3; 

працівників робітничих професій – 23. 

В апараті ВАКС (перша інстанція) працює 115 (66 %) жінок і 59 (34 %) 

чоловіків, з них на посадах помічників суддів – 34 жінки й 18 чоловіків, або 65 

% і 35 % відповідно. 

Середній вік працівників апарату ВАКС (перша інстанція) становить 35 

років, зокрема середній вік помічників судді – 30 років, державних службовців – 

33 роки. 

Вік найстаршого судді становить 56 років, а найстаршого працівника 

апарату суду – 71 рік (найстаршому державному службовцеві 58 років, 

найстаршому помічникові судді – 46 років). Наймолодшому судді  34 роки (таких 

суддів у ВАКС двоє), а наймолодшому працівникові апарату ВАКС 20 років          

(це державний службовець, наймолодшому ж помічникові судді 23 роки). 

В апараті ВАКС організовано систему підвищення кваліфікації 

працівників.  

Персонал апарату ВАКС 

систематично підвищує свою 

професійну кваліфікацію в 

закладах освіти (очно та 

дистанційно), які мають право 

надавати відповідні освітні 

послуги, серед них Національна 

школа суддів України, 

Українська школа урядування. 

Також значне місце в навчанні 

працівників апарату ВАКС 

займають освітні е-платформи 

Prometheus, Edera, Дія Цифрова 

освіта, освітній хаб міста Києва 

та інші. Крім того, працівники проходили навчання з питань роботи в АСДС «Д-

3» Професійної мережі «Феміда», які проводило ДП «Інформаційні судові 

системи». 

Тестування кандидатів на посади державних 

службовців, липень 2019 



10 
 

Найактуальнішими темами навчання в дистанційному форматі були 

такі: у НШСУ – «Застосування Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. 

Досудове розслідування. Судовий розгляд», «Тайм-менеджмент у діяльності 

помічника судді та секретаря судового засідання»; в Українській школі 

урядування – «Інноваційні технології управління персоналом», «Актуальні 

питання реалізації законодавства про державну службу»; на освітніх е-

платформах: «Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі 

інструментів Google», «Дослідження корупції: як це працює?», «Боротьба з 

корупцією», «Взаємодія органів державної влади з громадськістю». 

На ПМ «Феміда» працівники найбільше пройшли навчання з таких тем: 

Створення технологічних документів у КП «Д-З», Виготовлення документів 

судочинства (секретарі судових засідань), КП «Д-3» Реєстрація справ та ведення 

статкарток (канцелярії по справах), Використання системи 

відеоконференцзв’язку. 

Зокрема помічники суддів підвищували професійну кваліфікацію 

переважно в Національній школі суддів України (85 % від загальної кількості 

отриманих сертифікатів про навчання). Найбільш популярними темами для 

проходження навчання в НШСУ серед помічників є такі: «Застосування 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини» і «Тайм-менеджмент у діяльності помічника 

судді та секретаря судового засідання».  

17 помічників суддів пройшли тренінг з тематики лідерства та протидії 

корупції в рамках пілотного проекту за участі інституцій України, які 

займаються питанням боротьби з корупцією за ініціативи посольства України в 

Швейцарській Конфедерації. 

Загалом з початку поточного року 84 державні службовці та 36 

помічників суддів підвищили свою кваліфікацію, отримали загальною кількістю 

514 сертифікатів, які підтверджують навчання. 

Оперативно реагуючи на потреби в персоналі, перш за все для 

забезпечення здійснення судового процесу, в умовах карантину й заборони 

проводити конкурсний відбір для зайняття вакантних посад державної служби 

було вжито заходів щодо проведення добору працівників, з якими укладено 

тимчасові контракти про проходження державної служби й на яких покладено 

обов’язки секретаря судового засідання. На цей час до апарату ВАКС призначено 

3 таких працівника.  

На виконання Порядку формування і ведення суддівського досьє, 

затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 

15.11.2016 № 150/зп-16, організовано роботу щодо наповнення та підтримання в 

актуальному стані суддівського досьє.  
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До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було спрямовано 12 

матеріалів для формування суддівського досьє щодо суддів ВАКС, які вперше 

призначені на посаду судді. 

Систематично надається інформація щодо змін загальних відомостей 

щодо суддів ВАКС. 

Також вжито заходи щодо забезпечення медичного, санаторно-

курортного обслуговування суддів та працівників апарату ВАКС. 

За зверненням ВАКС до Державного управління справами, його суддів 

та працівників апарату було включено до Переліку державних органів, 

підприємств, установ, організацій, категорій осіб, лікувально-профілактична 

допомога, санітарне та епідемічне благополуччя й санаторно-курортне 

обслуговування яких забезпечують заклади Державного управління справами: 

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медицини» і Державний заклад «Поліклініка № 2» Державного 

управління справами. 

Отже, медичною допомогою та санаторно-курортним обслуговуванням        

у зазначених закладах можуть користуватися судді й працівники апарату суду з 

членами сім’ї або з подружжям. 

Військовий облік у ВАКС організований відповідно до Порядку 

організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 

(далі – Порядок військового обліку), Порядку бронювання 

військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і 

організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45. Визначено 

відповідальних осіб за ведення військового обліку, а також затверджено 

Інструкцію відповідального заведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних за Вищим 

антикорупційним судом на період мобілізації та воєнного часу 

Наказом ВАКС від 20.09.2019 № 70 «Про організацію та ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання 

військовозобов’язаних за Вищим антикорупційним судом на період мобілізації 

та воєнного часу» у ВАКС визначені відповідальні особи за ведення військового 

обліку та бронювання та затверджена Інструкція відповідальної особи. 

Про суддів, зарахованих до штату ВАКС, та працівників апарату ВАКС, 

прийнятих на роботу (звільнених з роботи), до районних (міських) військових 

комісаріатів (далі – Р(М)ВК) за місцем перебування на військовому обліку 

надіслані відповідні повідомлення. 

До Р(М)ВК своєчасно надіслані повідомлення про зміни в облікових 

даних військовозобов’язаних та призовників. 
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Під час прийому на роботу працівників здійснювалась перевірка 

наявності у них військово-облікових документів і встановлювався факт 

перебування їх на військовому обліку у Р(М)ВК за місцем реєстрації місця 

проживання. 

Забезпечено створення картотеки облікових даних призовників та 

військовозобов’язаних. 

Станом на 01.07.2020 у ВАКС (1-а інстанція) перебуває на військовому 

обліку 73 особи, з них офіцерів запасу – 24 особи; осіб рядового, сержантського 

і старшинського складу запасу – 44 особи; призовників – 5 осіб. 

До військової служби придатні – 51 особа; непридатні у мирний час, 

обмежено придатний у військовий час – 22 особи. 

Військовозобов’язані та призовники перебувають на обліку у РВК міста 

Києва – 34 особи; у Р(М)ВК в регіонах – 39 осіб. 

У 2019 році проведено звіряння особових карток суддів, державних 

службовців, працівників з військово-обліковими документами призовників та 

військовозобов’язаних. 

У лютому – березні 2020 року проведено внутрішнє звіряння особових 

карток суддів, державних службовців, працівників з картотекою облікових даних 

призовників та військовозобов’язаних. 

Звіряння особових карток військовозобов’язаних і призовників з 

обліковими документами Р(М)ВК, в яких вони перебувають на військовому 

обліку, у перший рік роботи ВАКС (2019 рік) не здійснювалося. 

Таке звіряння провадиться у 2020 році, починаючи з квітня та до цього 

часу. До Р(М)ВК, що розташовані в інших регіонах, надіслані відповідні запити 

(станом на 01.07.2020 відповіді не надійшли з 5 Р(М)ВК, у зв’язку з чим до них 

надіслані додаткові запити). 

У зв’язку із карантинними заходами, установленими Кабінетом 

Міністрів України, звіряння особових карток військовозобов’язаних і 

призовників з обліковими документами Київських РВК не розпочато (відповідно 

до вимог Порядку військового обліку звіряння з місцевими РВК проводиться 

шляхом особистого прибуття відповідального за ведення військового обліку до 

РВК).  

За результатами роботи з військового обліку видано наказ ВАКС  

від 20.01.2020 № 4 «Про стан військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних за 2019 рік та завдання на 2020 рік», який відповідно до  

пункту 52 Порядку військового обліку надісланий до Генерального штабу 

Збройних Сил України. 

Для організації бронювання від Секретаріату Кабінету Міністрів 

України витребувано примірник постанови Кабінету Міністрів України  

від 04.02.2015 № 45 “Про затвердження Порядку бронювання 

військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними 
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органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і 

організаціями на період мобілізації та на воєнний час” (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12) (гриф «ДСК»  

літер «М»). 

Відповідно до цього Порядку бронювання за конкретним державним 

органом здійснюється відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України 

переліків посад і професій цього органу (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.03.2015 № 493-р). 

Відповідні пропозиції до Переліку посад і професій 

військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації  

та на воєнний час у ВАКС, надіслані 18.12.2019 до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України  

(далі – Мінекномрозвитку). 

Міжвідомчою комісією з питань бронювання військовозобов’язаних на 

період мобілізації та на воєнний час 24 січня 2020 року розглянуто та схвалено 

пропозиції ВАКС щодо переліку посад і професій (протокол № 28). 

За інформацією Мінекномрозвитку (лист від 30.06.2020  

№ 2714-20/40372-05) перелік посад і професій ВАКС був включений до проєкту 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 493-р». 

Водночас поінформовано, що наразі за рішенням Урядового комітету з 

питань національної безпеки і оборони, реінтеграції тимчасово окупованих 

територій та соціальної політики проводиться робота щодо внесення змін до 

Порядку бронювання, зокрема щодо уточнення критеріїв бронювання. 

У зв’язку з цим подальше опрацювання згаданого проекту 

розпорядження буде здійснено Мінекномрозвитку після внесення змін до 

Порядку бронювання. 
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4. Забезпечення фінансовими ресурсами та матеріально-технічне 

забезпечення 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік» для ВАКС за загальним фондом державного бюджету (у первинній редакції 

Закону) було передбачено 373 648,4 тис гривень, у тому числі видатки 

споживання – 290 913,5 тис гривень, з них на оплату праці – 224 438,1 тис 

гривень, видатки розвитку – 82 734,9 тис гривень., за бюджетною програмою 

«Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом» (КПКВК 0851010) 

встановлено бюджетні призначення загального фонду на видатки розвитку в 

обсязі 59 627,1 тис гривень, за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя 

Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду» (КПКВК 0851020) – 

23 107,8 тис. гривень.  

Обсяги встановлених бюджетних призначень становили 73% від 

бюджетного запиту.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України про 

Державний бюджет України на 2020 рік» передбачено повне зняття видатків 

розвитку за відповідними бюджетними програмами ВАКС на загальну суму  

82 234,9 тис. гривень, у тому числі за КПКВК 0851010 – на 59 127,1 тис. гривень, 

за КПКВК 0851020 – на 23 107,8 тис. гривень. 

Одночасно, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік» передбачено, що у період з квітня 2020 

року по завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, заробітна плата, грошове 

забезпечення працівників, службових і посадових осіб суду нараховуються у 

розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

на 1 січня 2020 року (47 тис. грн). Таким чином, з вирахуванням податків  та 

зборів судді та працівники апарату отримують не більше 38 тис. грн. 

Вищий антикорупційний суд неодноразово звертався до Міністерства 

фінансів, Прем’єр-міністра України, Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету та Голови Верховної Ради України з проханнями про 

збільшення обсягів фінансування та забезпечення достатнього рівня ресурсів, 

проте, на сьогодні обсяг бюджетних призначень становить 51% від бюджетного 

запиту ВАКС. 

Разом з тим, належне управління наявним фінансовими ресурсами 

дозволяє забезпечити безперебійну діяльність суду, своєчасну закупівлю 

необхідних товарів, робіт та послуг, а також виплати фонду оплати праці, які є 

суттєво вищими у порівнянні із працівниками апаратів місцевих загальних судів 

та апеляційних судів в Україні.  
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З метою належного матеріально-технічного забезпечення умов роботи 

ВАКС у 2019 році забезпечено закупівлю основних засобів для забезпечення 

потреб суду на суму 11 млн 926 тис. грн: облаштування робочих місць суддів і 

працівників апарату суду, закупівля обладнання та предметів довготривалого 

користування (комп’ютерна та інша офісна техніка, меблі, сейфи й металеві 

шафи для зберігання справ, обладнання для залів судових засідань, системи 

відеофіксації судового процесу, обладнання залів судових засідань ізоляційними 

боксами тощо). 

Відповідно до опитування серед суддів ВАКС, яке було проведено у 

березні 2020 року та участь у якому взяли 30 суддів, 28 опитаних оцінили 

матеріально-технічне забезпечення суду як «задовільне» або «цілком 

задовільне», варто процитувати одну із детальних відповідей судді:   

«Це відбулось не одразу, але зараз дійсно є і шредер, і сейф, і меблі, і все 

необхідне. Апарат і керівництво суду багато для цього зробило. Немає 

кондиціонера, хоча сподіваюсь, до літа це питання буде вирішено.» 

Станом на сьогодні судді забезпечені особистими окремими кабінетами, 

які обладнані кондиціонерами, меблями, новою комп’ютерною технікою та 

іншим необхідним для виконання повноважень.  

Складними для вирішення залишаються питання, які пов’язані із 

обмеженою площею приміщень та їх розташуванням, зокрема, будівлі за 

адресами: пров. Хрестовий, 4, та вул. Хрещатик, 42-А. У процесі облаштування 

вказаних приміщень було встановлено, що будівлі не відповідають національним 

та міжнародним стандартам належного розміщення суду, зокрема, площа 

будівель не дозволяє облаштувати необхідну кількість залів судових засідань, 

приміщення потребують переобладнання для забезпечення безпеки всіх 

учасників процесу, не відповідають вимогам протипожежної безпеки. Водночас 

суд не може здійснювати капітальний ремонт вищевказаних приміщень, оскільки 

вони перебувають у тимчасовому користуванні. 

 

5. Складання статистичної звітності суду 

та аналізу судової практики 

З метою реалізації повноважень ВАКС, як вищого спеціалізованого суду, 

належним чином було побудовано роботу щодо аналізу судової статистики, 

вивчення та узагальнення судової практики, зокрема: 

- розроблено та затверджено форми статистичної звітності суду як суду 

першої інстанції (наказ ВАКС від 20.12.2019 року № 127 «Про організаційне 

забезпечення формування статистичних звітів Вищого антикорупційного суду») 

за формами: № 1-к ВАКС «Звіт Вищого антикорупційного суду про розгляд 

матеріалів кримінального провадження» (тимчасова); № 1-о ВАКС «Звіт Вищого 

антикорупційного суду про оперативність розгляду судових справ» (тимчасова); 
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№ 1 - ПП ВАКС «Звіт про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, 

та види покарань»; 

- складено статистичні звіти про роботу суду за 2019 рік за указаними 

формами; 

- проведено аналіз стану здійснення судочинства Вищим антикорупційним 

судом як судом першої інстанції за 2019 рік. В аналізі наведено кількісні 

характеристики діяльності ВАКС як суду першої інстанції, надано оцінку 

ефективності його правозастосовної роботи. 

Статистичні звіти про результати судочинства ВАКС за 2019 рік та їх 

аналіз з метою інформування громадськості про результати процесуальної 

діяльності суду розміщено на сайті суду на порталі судової влади. 

Підготовлено аналітично-статистичні матеріали щодо надходження і 

розгляду суддями ВАКС справ і матеріалів у 1 кварталі 2020 року. 

Проаналізовано судову практику розгляду слідчими суддями ВАКС 

клопотань, заяв та скарг, з якими звернулись сторони кримінального 

провадження на стадії досудового розслідування, на предмет відмови у їх 

задоволенні за період з 05.09.2019 до 05.12.2019. За результатами вивчення 

складено відповідний огляд практики, який доведено до відома суддів, 

помічників суддів ВАКС та оприлюднено на офіційному сайті суду.  

Здійснено вивчення практики практики ВАКС з розгляду та вирішення 

скарг на повідомлення про підозру, що можуть бути подані під час досудового 

розслідування згідно з пунктом 10 частини першої статті 303 КПК України, за 

період з 05.09.2019 до 27.04.2020. За результатами опрацювання судових рішень 

підготовлено відповідний огляд, який доведено до відома суддів та помічників 

суддів ВАКС 20.05.2020. 

Здійснено вивчення судових рішень Верховного Суду, за результатами 

яких відібрано правові позиції щодо застосування законодавства у 

кримінальному провадженні. Правові позиції доведено до відома суддів ВАКС 

28.01.2020, 17.03.2020, 11.06.2020. 

Крім зазначеного, щотижнево готується статистична інформація щодо 

надходження та розгляду судом справ, інша оперативна статистична інформація, 

яка подається Голові суду та керівникові апарату суду; на запити суддів 

готується статистична та аналітична інформація, необхідна для участі в 

різноманітних заходах тощо; регулярно здійснюється підготовка інформації про 

роботу ВАКС для поширення відділом комунікацій в мережі Інтернет; готується 

інформація до суддівських досьє та ін. 
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6. Забезпечення належного функціонування автоматизованої системи 

документообігу суду 

Для забезпечення функціонування електронного діловодства, здійснення 

автоматизованого розподілу судових справ між суддями у ВАКС встановлено 

комп’ютерну програму «Д-3», розроблену Державним підприємством 

«Інформаційні судові системи» для загальних судів. 

До початку роботи ВАКС зборами суддів було обрано слідчих суддів та 

запроваджено відповідну спеціалізацію (Рішення від 07.05.2019 р. № 4 та № 5), 

визначено кількість суддів, уповноважених на здійснення кримінального 

провадження щодо неповнолітніх (Рішення від 01.08.2019 р. № 8),  затверджено 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (Рішення 

від 03.09.2019р. № 4 та № 9). 

В зв’язку з цим було проконтрольовано роботу технічного адміністратора 

та забезпечено внесення до автоматизованої системи документообігу суду даних 

суддів та працівників апарату, інформацію відносно спеціалізації, доступу до 

державної таємниці, тощо. Здійснено налаштування системи, необхідне для 

початку роботи суду та забезпечено реєстрацію вхідної, вихідної кореспонденції, 

судових справ; об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між 

суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку 

надходження справ, з урахуванням завантаженості кожного судді; виготовлення 

та збереження оригіналів електронних документів; формування статистичних 

звітів, а також оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суду.  

В подальшому при прийнятті рішень зборами суддів, зокрема про 

затвердження персонального складу постійних колегій суддів та резервних 

суддів постійних колегій (Рішення зборів суддів від 08.10.2019 р. № 2), про 

збільшення кількості слідчих суддів (Рішення зборів суддів від 20.09.2019. № 2), 

про зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу 

(Рішення зборів суддів від 08.10.2019р. № 1, 3, Рішення зборів суддів від 

28.10.2019 р. № 1, Рішення зборів суддів від 28.11.2019 № 5, Рішення зборів 

суддів від 19.03.2020р. № 2) до автоматизованої системи документообігу суду 

оперативно вносилась відповідна інформація, проводились налаштування.  

Оскільки комп’ютерна програма «Д-3» технічно недосконала, до 

Державного підприємства «Інформаційні судові системи» неодноразово 

направлялись листи з проханням внести зміни до програми (лист від 19.09.2019 

р. вих. № 02.11-15/8/2019, лист від 24.09.2019 р. вих. № 02.11-15/11/2019, лист 

від 26.09.2019 р. вих. № 02.11-15/13/2019, лист від 18.12.2019 р. вих. № 

02.11/15/37/2019, лист від 24.12.2019 р. вих. № 02.11-15/41/2019), а також було 

укладено договір з підприємством для забезпечення роботи системи 

документообігу суду у відповідності до законодавчих норм та Засад 

використання автоматизованої системи документообігу суду. 
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В результаті в програмі «Д-3» було реалізовано алгоритм колегіального 

розподілу справи з урахуванням наявності в призначеній колегії суддів хоча б 

одного судді зі стажем роботи на посаді судді не менше п’яти років,  оновлено 

довідники учасників процесу, виправлено помилки налаштувань табелю, а також 

посилено механізм забезпечення безпеки системи та унеможливлення 

стороннього втручання в роботу програми.  

Крім того, для забезпечення внутрішньої безпеки роботи системи  та 

перешкоджання можливості витоку інформації вжито низку заходів відносно 

надання права доступу, визначення функціональних обов’язків та прав 

користувачів автоматизованої системи, обмеження доступу до певних даних у 

програмі та електронних копій документів для осіб, які безпосередньо ці 

документи не створюють і не працюють з ними.  Такі налаштування значно 

звужують коло осіб, які мають доступ до програми та електронних примірників 

процесуальних документів, що в свою чергу забезпечує захист від розголошення 

та збереження таємниці досудового розслідування.  

Разом з тим, в автоматизованій системі документообігу ВАКС реалізовано 

збереження сканкопій вхідної, вихідної кореспонденції суду, матеріалів судових 

справ та внутрішніх організаційних документів. Обліково-статистичні картки на 

судові справи містять інформацію про всі стадії судового процесу, а додані 

електронні примірники документів дозволяють формувати повноцінний 

електронний архів.  

На сьогодні залишається актуальним питання застосування частини 2 

статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» відповідно до якої 

судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації,  

яка  за  рішенням  суду  щодо розгляду справи у закритому судовому  

засіданні підлягає захисту від розголошення. Так, згідно з інформацією 

адміністратора Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) – 

Державного підприємства «Інформаційні судові системи» повний доступ до 

ЄДРСР мають понад 5000 осіб. Тобто, існує потенційна загроза 

несанкціонованого розголошення інформації про рішення ВАКС, які прийняті у 

закритих судових засіданнях. З метою належного збереження таємниці 

досудового розслідування розроблено алгоритм дій в КП «ДЗ», який дозволяє 

застосовувати частину 2 статті 2 Закону України «Про доступ до судових 

рішень» при підготовці слідчими суддями ВАКС текстів рішень, що 

приймаються в закритих судових засіданнях, та надіслання їх до ЄДРСР. Проте, 

вбачається за доцільне ініціювати системне вирішення проблеми щодо надмірної 

кількості осіб, які мають повний доступ до ЄДРСР, що можливо шляхом 

внесення змін до законодавства або до Порядку ведення Єдиного державного 

реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 

19.04.2018  № 1200/0/15-18 (зі змінами).  
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7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розгляду звернень 

громадян та адвокатських запитів 

З метою належного виконання Закону України «Про звернення громадян», 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про захист 

персональних даних», Закону України «Про статус народного депутата України» 

апаратом опрацьовано великий обсяг документів, так:  

2019 року надійшло 350 документів 

 а) 108 звернень громадян (відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян»): 

− задоволено повністю — 3; 

− задоволено частково — 2; 

− відмовлено — 34; 

− скеровано за належністю — 1; 

− залишено без розгляду — 1; 

− повернуто авторові — 67; 

б) 66 звернень/листів від фізичних, юридичних осіб, громадських 

об’єднань, які не належать до сфери дії Закону України «Про звернення 

громадян» чи іншого нормативного акту.   

в) 72 запити на інформацію (відповідно до Закону України «Про доступ 

до публічної інформації»): 

− задоволено повністю — 34; 

− відмовлено повністю — 11; 

− відмовлено частково — 27; 

г) 104 адвокатські запити, передбачені Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

 

2020 року (на 01 липня) надійшло 509 документів 

108

72

104

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ 

АДВОКАТСЬКИХ ЗАПИТІВ

2019 рік 
350 документів опрацьовано
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 а) 116 звернень громадян (відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян»): 

− задоволено повністю — 8; 

− задоволено частково — 2; 

− відмовлено — 55; 

− скеровано за належністю — 1; 

− залишено без розгляду — 22; 

− повернуто авторові — 25; 

− розгляд триває – 3; 

б) 125 звернень/листів від фізичних, юридичних осіб, громадських 

об’єднань, які не належать до сфери дії Закону України «Про звернення 

громадян» чи інших нормативно-правових актів;  

в) 120 запитів на інформацію (відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»): 

− задоволено повністю — 58; 

− відмовлено повністю — 20; 

− відмовлено частково — 42; 

г) 140 адвокатські запити (відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»)/листів, заяв, що не підлягають розгляду 

в процесуальному порядку; 

 ґ) 6 запитів щодо доступу до персональних даних (відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних»); 

 д) 1 депутатське звернення (відповідно до Закону України «Про статус 

народного депутата України») та 1 запит члена комітету Верховної Ради України 

(відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України»). 

 З усього  обсягу опрацьованих документів та наданих відповідей лише 1 

відповідь на адвокатський запит була оскаржена до суду, за наслідками розгляду 

протоколу про адміністративне правопорушення, складеного КДКА в Київській 

області, постановою Солом’янського районного суду м. Києва від 04.05.2020 р. 

116

120

140

ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ 

АДВОКАТСЬКИХ ЗАПИТІВ

2020 рік 
509 документів опрацьовано
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встановлено відсутність складу адміністративного правопорушення, а відповідь 

на адвокатський запит визнано належно мотивованою. 

Також було забезпечено оприлюднення інформації з подальшим 

оновленням за потреби (за період роботи ВАКС):  

- 508 документів (на виконання вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та інших нормативно-правових актів); 

- на сторінці ВАКС на вебпорталі «Судова влада України» - 373 

документи; 

- на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних – 135 

документів. 

8. Реалізація гарантій безпеки 

2019 року розпочала роботу Служба судової охорони. Відповідно до наказу 

Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській 

області будівлі та приміщення ВАКС з 25.11.2019 взяті під охорону підрозділом 

охорони Територіального управлінням Служби судової охорони у м. Києві та 

Київській області (далі – ТУ ССО). За час перебування ВАКС під охороною ТУ 

ССО налагоджено співпрацю та взаємодію між апаратом ВАКС та підрозділами 

ТУ ССО. Затверджено за погодженням з ТУ ССО Порядок забезпечення безпеки, 

пропуску осіб до будівель (приміщень) ВАКС та транспортних засобів на 

територію ВАКС. Пости охорони та приміщення обладнано сучасними 

технічними засобами контролю та пропуску. Спільно забезпечено обладнання 

приміщень для штатного підрозділу охорони ВАКС та чергової зміни охорони, 

вживаються заходи для створення належних побутових умов для співробітників 

Служби судової охорони. 

У листопаді 2019 року відбувся візит представників Служби маршалів США, 

за результатом якого маршалами США було підготовлено та подано Звіт про стан 

забезпечення ССО безпеки у ВАКС (далі – Звіт), який містить оцінку позитивних 

аспектів, проблемних питань та рекомендації щодо запобігання загрозам, їх 

виявлення та нейтралізації.  

У 2019 році у ВАКС були видані такі накази: 

- від 18.10.2019 № 92 «Про організацію та забезпечення пропускного 

режиму у Вищому антикорупційному суді», яким було затверджено Тимчасовий 

порядок забезпечення безпеки, пропуску осіб до приміщень Вищого 

антикорупційного суду та транспортних засобів на територію Вищого 

антикорупційного суду; 

- від 05.12.2019 № 118 «Про забезпечення обліку підозрюваних, 

обвинувачених (підсудних), засуджених, які конвойовані до Вищого 

антикорупційного суду». 

У зв’язку з виданням ДСА та ССО спільного наказу від 30.01.2020  

№ 43/61 «Про затвердження Примірних правил пропуску осіб до будинків 
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(приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію 

транспортних засобів» у 2020 році наказом ВАКС від 04.03.2020 № 14 

затверджено новий Порядок забезпечення безпеки, пропуску осіб до приміщень 

Вищого антикорупційного суду та транспортних засобів на територію Вищого 

антикорупційного суду. 

Також у ВАКС було проведено опитування суддів та працівників апарату, 

зокрема, щодо питань безпеки та відчуття захищеності у суді, під час якого 

більшість респондентів висловилися про необхідність проведення тренінгів та 

інструктажів з питань безпеки та доведення до їх відома регламентів дій у 

надзвичайних та екстрених ситуаціях. 

З огляду на зазначене, за результатами аналізу звіту  маршалів США до 

ССО в травні 2020 року направлено звернення щодо необхідності вжиття 

додаткових організаційних заходів підвищення безпеки у ВАКС та розробки 

регламентних документів з безпеки ВАКС. 

Зокрема запропоновано: 

- висловитися з питання утворення у ВАКС комісії з питань безпеки, 

головним завданням якої пропонується визначити аналіз та вивчення стану 

забезпечення заходів із запобігання безпековим загрозам у ВАКС, зокрема, 

загрозам особистій безпеці суддів, членів їх сімей, працівників апарату, 

учасників судового процесу та внесення відповідних рекомендацій. До складу 

цієї комісії пропонується включити представників суддівського корпусу, апарату 

ВАКС та ТУ ССО; 

- розробити та довести до відома апарату ВАКС: 

 а) план охорони та безпеки ВАКС, забезпечення недоторканності та 

цілісності будівель (приміщень) ВАКС, забезпечення безпеки суддів, 

працівників апарату ВАКС, учасників судового процесу та безпеки під час 

судових засідань; 

б) операційні плани та стандартні операційні процедури (регламенти та 

шаблони) реагування на різні надзвичайні чи екстрені ситуації (події) у ВАКС; 

Зібрання біля приміщення ВАКС, вул. Хрещатик, 42-А, листопад 2019 
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- розробити та після завершення карантинних заходів провести у ВАКС 

навчальні заняття (тренінги) за безпековою тематикою. 

Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» та підпункту 5 пункту 13 Положення про Службу судової 

охорони, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя  

від 04.04.2019 № 1051/0/15-19, обов’язок із забезпечення охорони житла суддів 

ВАКС (однією із невід’ємних складових якої є технічне оснащення об’єктів 

охорони) та збереження їхнього майна покладається на Службу судової охорони. 

Апарат ВАКС вживав заходи щодо вирішення цього питання та починаючи 

з жовтня 2019 року неодноразово, ще на етапі закупівлі службового житла для 

суддів, звертався до ССО з метою вирішення цього питання та забезпечення 

належної охорони як службового, так і власного житла суддів. 

У відповідь ССО інформувала, що в кошторисах на утримання ССО на 

2019 та 2020 роки не передбачені кошти для оснащення житла суддів технічними 

засобами охорони та оплати послуг з такої охорони поліцією охорони 

Національної поліції України. Проте ССО не висловлювала заперечень щодо 

належності цього питання до їх компетенції. 

Апарат ВАКС з метою перевірки можливості та правомірності підстав для 

здійснення закупівлі охоронного обладнання за рахунок коштів ВАКС звернувся 

у лютому 2020 року до Рахункової палати за роз’ясненням. 

Аналіз отриманої від Рахункової палати відповіді свідчить, що, оскільки 

охорону житла суддів ВАКС забезпечує ССО, а ВАКС є головним 

розпорядником коштів державного бюджету щодо фінансового забезпечення 

тільки своєї діяльності, законних підстав для здійснення ВАКС видатків на 

встановлення в службових квартирах суддів охоронної сигналізації та кнопок 

тривожної сигналізації та оплати послуг з охорони житла (у тому числі власного) 

немає. 

Лист Рахункової палати був надісланий до ССО з пропозицією вжити 

належних заходів для остаточного вирішення порушеного питання. 

Проте у відповідь ССО листом від 14.04.2020, з посиланням на позицію 

Державної судової адміністрації України (далі – ДСА) як головного 

розпорядника бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення діяльності 

ССО, відмовила у здійснені заходів з оснащення житла суддів ВАКС охоронною 

сигналізацією та оплати послуг з охорони, стверджуючи, що закупівля технічних 

засобів охорони житла повинна бути здійснена апаратом ВАКС у рамках 

організаційного забезпечення роботи ВАКС. 

Отже, позиція ДСА та ССО суперечить позиції Рахункової палати, а 

врегулювання цього спірного питання вбачається за можливе лише після 

уточнення норм законодавства. 
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Окремо слід звернути увагу на питання особистої охорони суддів. У 

жовтні 2019 року ВАКС звернувся до ССО з питанням щодо необхідності 

здійснення заходів з особистої охорони суддів. 

ССО попередньо поінформувала про орієнтовний термін початку 

забезпечення особистої безпеки суддів ВАКС – січень 2020 року. 

На повторне звернення (березень 2020 року) ССО повідомила, що згідно зі 

Стратегією розвитку ССО на період до 2022 року передбачено формування 

відповідного підрозділу охорони суддів ВАКС та членів їх сімей до кінця  

2020 року. Проте, у зв’язку із карантинними заходами, комплектування цього 

підрозділу тимчасово призупинено. 

Разом з тим, ССО поінформувала, що в разі виникнення реальної загрози 

посягання на життя та здоров’я суддів ВАКС та членів їх сімей, ССО готова 

вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення їх безпеки. 

Водночас, за наявною інформацією, ССО вивчає питання виконання 

рекомендацій судових Маршалів США, поданих ними у звіті за наслідками 

візиту в Україну в листопаді 2019 року. Зокрема, Маршалами запропоновано 

суттєво змінити чинну концепцію особистої охорони суддів ВАКС, а саме, 

режим забезпечення охорони з визначеного в Законі «24 на 7» замінити на підхід 

«за потреби та у випадку наявності реальних загроз» та, як наслідок, раніше 

заплановану штатну чисельність підрозділу особистої безпеки скоротити з 400 

до 100 одиниць. 

Варто зазначити, що ДСА та ССО розробили та в червні 2020 року 

надіслали на погодження проект Інструкції про державне забезпечення особистої 

безпеки суддів та членів їх сімей, працівників апарату суду, до якого ВАКС надав 

свої зауваження та пропозиції. 

Щодо навчання та тренінгів з безпекових питань, за зверненням ВАКС 

Національною школою суддів України спільно з Печерською районною 

організацією Товариства Червоного Хреста України організовано та 23.01, 07.02 

та 10.02.2020 проведено перший етап тренінгу «Надання домедичної допомоги 

працівниками апаратів судів». 

Участь у тренінгу взяли 79 працівників апарату суду (1-а інстанція – 58 

осіб, Апеляційна палата – 21 особа). 

Наступні етапи тренінгу з метою охопити максимум бажаючих працівників 

будуть організовані після завершення карантинних заходів. 

У ВАКС 28-30.10.2019 фахівцями ССО проведені ознайомчі тренінги з 

питань безпеки. 

У тренінгах взяли участь працівники апарату суду та судді  

(1-ї інстанції – 9 суддів, Апеляційної палати – 3 суддів). 

Представники ССО ознайомили слухачів із загальними питаннями: 
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- становлення та діяльності ССО; 

- безпеки у повсякденній діяльності під час перебування у суді; 

- особистої безпеки суддів. 

З питань безпеки на базі ВАКС проведені такі навчання силових 

підрозділів: 

- 25.01.2020 – тактико-спеціальні навчання підрозділів об’єктової охорони, 

особистої безпеки та швидкого реагування ТУ ССО; 

- 12.03.2020 – спільні практичні тактико-спеціальні заняття підрозділів ТУ 

ССО, НГУ, ГУНП у місті Києві з питання відпрацювання тактики спільних дій 

між особовим складом варт з конвоювання, чергової зміни охорони та 

забезпечення громадського порядку суду, охорони суддів, груп посилення та 

швидкого реагування; 

- 04.07.2020 – тактико-спеціального заняття підрозділів швидкого 

реагування та особистої безпеки регіональних підрозділів ССО за участю 

начальників територіальних управлінь ССО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільні практичні тактико-спеціальні заняття підрозділів ТУ ССО, НГУ, ГУНП у 

місті Києві, березень 2020 
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9. Зовнішні комунікації 

Відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» ВАКС забезпечує гласність і відкритість судового процесу. З метою 

побудови якісної та ефективної комунікації ВАКС Рішенням зборів суддів від   

03 вересня 2019 року № 3 затверджено Комунікаційну стратегію Вищого 

антикорупційного суду. ВАКС оперативно інформує громадськість та засоби 

масової інформації про діяльність суду за допомогою: офіційної сторінки суду 

на вебпорталі Судова влада України; сторінки у соціальній мережі Facebook; 

каналу суду у соціальній мережі Telegram; сторінки суду на відеохостингу 

YouTube.  

Завдяки своєчасному 

розміщенню пресрелізів 

кількість підписників постійно 

зростає. Так, станом на 13 липня 

2020 року на сторінці YouTube у 

ВАКС більше 1 тисячі 

підписників, у соціальній мережі 

Facebook – понад 7 тисяч 

постійних читачів. Охоплення 

постів ВАКС у Facebook 

становить мінімум тисячу осіб, а 

деяких публікацій у резонансних 

справах новина досягала 

поширення у 15 тис. читачів.  

Канал у соціальній мережі 

Telegram має 571 підписника.  

З початку здійснення 

процесуальної діяльності з 

05.09.2019 по 10.07.2020 року 

ВАКС на своїй сторінці на 

вебпорталі Судова влада 

України розмістив 412 

пресрелізів про роботу суду. За 

вказаний період на сторінці 

ВАКС у мережі YouTube 

здійснено 164 трансляцій 

судових засідань. Судді-спікери 

надали 18 коментарів та 

роз’яснень судових рішень.  

З 29.10.2019 ВАКС 

запустив цикл освітніх 

матеріалів під назвою 

«#ВАКСосвіта», судді-спікери 

надали 25 матеріалів у вказаній рубриці. Загалом суддями та працівниками 

апарату ВАКС надано 12 інтерв’ю для ЗМІ. 

 

фото зі сторінки Апеляційної палати ВАКС у 

соціальній мережі Facebook 
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10. Міжнародне співробітництво 

Розвиток організаційної діяльності ВАКС здійснюється на засадах сталого 

міжнародного співробітництва.  

Так, у жовтні 2019 року було підписано Протокол про співпрацю між 

ВАКС та USAID, в листопаді 2019 року підписано Меморандуму про співпрацю 

між ВАКС та Міжнародним фондом соціальної справедливості.  

04 лютого 2020 року у приміщенні ВАКС проведено конкурсу ім. Філіпа 

Джессапа для студентів. 

25-26 лютого 2020 року забезпечено організацію проведення  

навчального семінару для суддів та працівників апарату ВАКС «Лідерство та 

протидія корупції», який організовано Міжнародною організацією «Pointman 

Institute» за підтримки Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні.  

У рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених 

Штатів Америки про гуманітарне й техніко-економічне співробітництво  

від 07 травня 1992 року та Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та 

Урядом України про допомогу в галузі правоохоронної діяльності та 

кримінальної юстиції від 13 березня 2015 року ВАКС спільно з Посольством 

США в Україні започатковано проєкт міжнародної технічної допомоги 

«Розвиток організаційної спроможності Вищого антикорупційного суду 

ефективно розглядати кримінальні провадження щодо корупційних та 

пов’язаних з ними злочинів». 

Вказаний проєкт, у якому ВАКС виступає бенефіціаром та реципієнтом, 

зареєстровано 13 травня 2020 року в Секретаріаті Кабінету Міністрів України 

(реєстраційна картка проєкту № 4395). 

На виконання пункту 181 Порядку залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення 

єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 

допомоги», ВАКС було видано наказ від 15 червня 2020 року  

№ 29 про організацію роботи з нагляду за реалізацією зазначеного проєкту 

міжнародної технічної допомоги. Строки реалізації проєкту: 27.04.2020 – 

30.09.2020. 

Також ВАКС у співробітництві з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні 

реалізується проєкт «Підтримка інституційного розвитку Вищого 

антикорупційного суду», що здійснюється на підставі Меморандуму про 

взаєморозуміння між урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва 

в Європі щодо створення нової форми співробітництва, ратифікованого Законом 

України від 10 лютого 2000 року № 1446-III. Указаний проєкт зареєстровано 22 
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червня 2020 року в Секретаріаті Кабінету Міністрів України (реєстраційна 

картка проєкту № 4436). Строки реалізації проєкту: 01.03.2020 – 31.12.2020.  

22 червня 2020 року підготовлено та надіслано необхідні документи для 

здійснення державної реєстрації проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в 

Україні 2020-2024» та включення ВАКС до вказаного проєкту як реципієнта. 

 

11. Робота суду в умовах карантину  

З метою ефективного реагування на недопущення поширення у ВАКС 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, рішенням зборів суддів ВАКС від 19 березня 2020 року № 1 «Про заходи 

з метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-

19» у ВАКС з 19 березня 2020 року запроваджено низку карантинних заходів, 

серед яких скасовано всі заходи, не пов’язані з процесуальною діяльністю ВАКС, 

обмежено допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань, 

запроваджено допуск осіб до приміщень ВАКС після проведення 

температурного скринінгу безконтактними інфрачервоними термометрами, 

обмеживши допуск у судові засідання та приміщення ВАКС осіб з виявленою 

підвищеною температурою тіла та/або ознаками респіраторних захворювань, 

тощо. 

Водночас, з метою належного виконання рішення зборів суддів ВАКС 

від 19 березня 2020 року № 1 «Про заходи з метою попередження 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19» у ВАКС було 

прийнято наказ від 27 березня 2020 року № 23-а «Про додаткові заходи з метою 

запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19», яким:  

– установлено порядок доступу осіб та їх перебування у приміщеннях ВАКС 

з обов’язковим застосуванням засобів 

індивідуального захисту (маски 

медичної, респіратора);  

– рекомендовано суддям ВАКС і 

доручено працівникам апарату ВАКС 

застосовувати засоби індивідуального 

захисту (маски медичні, респіратори) 

під час пересування приміщеннями 

ВАКС, перебування в залах судових 

засідань тощо; 

– наказано забезпечувати засобами 

індивідуального захисту (маскою 

медичною, респіратором) осіб, які таких засобів не мають, у разі їх прибуття до 

ВАКС (якщо участь таких осіб у судовому засіданні є обов’язковою); 
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– затверджено рекомендації для працівників ВАКС щодо особистої безпеки 

(здоров’я) під час виконання посадових обов’язків. 

На час карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

виконуючи рішення зборів суддів Вищого антикорупційного суду від 19.03.2020 

№1 та спрямовані на його реалізацію накази ВАКС, з березня 2020 року було 

вжито термінові дієві заходи щодо запобігання інфікування персоналу ВАКС: 

забезпечено дистанційну роботу працівників апарату ВАКС на ротаційній 

основі, гнучкий графік роботи; під час зупинення роботи громадського 

транспорту в місті Києві та області організовано перевезення працівників 

апарату до місця роботи службовим автотранспортом та забезпечено 

комунікацію серед працівників, які проживали неподалік один від одного та 

могли підвозити колег власним авто. 

У подальшому, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України 

рішення про продовження карантину на всій території України у ВАКС також 

було продовжено дію заходів, визначених рішенням зборів суддів ВАКС 

від 19 березня 2020 року № 1 наказом від 22 червня 2020 року № 96/кв – до 31 

липня 2020 року. 

Крім того, на виконання рішення Кабінету Міністрів України про початок 

роботи в державних органах на період дії карантину о 8 годині наказом ВАКС 

від 22 червня 2020 року № 96/кв установлено, що з 23 червня 2020 року та на 

період дії карантину робота у ВАКС розпочинається протягом усіх днів робочого 

тижня о 8:00 зі збереженням установленої денної норми тривалості робочого 

часу. 

Варто звернути увагу, що з метою запобігання виникненню й поширенню 

у ВАКС гострої респіраторної хвороби COVID-19 додатково були прийняті 

накази про організацію роботи апарату суду в період карантину, якими, зокрема 

доручено вказаним у цих наказах працівникам апарату ВАКС виконувати 

роботу, визначену трудовим договором і посадовими інструкціями, удома.  

Разом з тим, слід звернути увагу на те, що в період карантину у ВАКС на 

стадії розгляду по суті не відбулося близько 40% призначених судових засідань, 

а призначених судових засідань слідчими суддями  — 30%, призначених 

колегіями суддів Апеляційної палати – 25%. При цьому, не відбулися вони не 

через неможливість їх проведення судом, а через відкладення за заявами сторін 

або через їх неявку, а саме: 

- із призначених колегіями суддів (розгляд кримінальних справ) 1018 

судових засідання, не відбулися: 

1) за заявами сторін – 182; 

2) у зв’язку з неявкою сторін – 200; 

3) у зв’язку з не доставкою підсудного – 2; 
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4) у зв’язку із технічними причинами, що унеможливили участь особи 

у судовому засіданні в режимі відеоконференції – 2. 

- із призначених слідчими суддями 3568 судових засідань за 

клопотаннями, скаргам, заявами, з яких: 

1) не відбулися – 1131, зокрема: 

2) за заявами сторін – 213,   

3) у зв’язку з неявкою сторін – 289; 

4) у зв’язку із технічними причинами, що унеможливили участь особи 

у судовому засіданні в режимі відеоконференції – 16; 

5) у зв’язку із не доставкою особи конвоєм - 1. 

- з призначених колегіями суддів Апеляційної палати ВАКС 619 судових 

засідань,  не відбулися 150 судових засідань, зокрема: 

1) за заявами сторін – 93; 

2) у зв’язку з неявкою сторін – 51; 

3) у зв’язку з не доставкою підсудного – 0; 

4) у зв’язку із технічними причинами, що унеможливили участь особи 

у судовому засіданні в режимі відеоконференції – 6. 

На жаль, ВАКС не вдалося уникнути фактів захворювання COVID-19 

серед суддів та працівників апарату. Так, перший випадок зафіксовано в червні 

й у подальшому було підтверджено 6 випадків COVID-19 серед працівників 

суду.  

З метою запобігання подальшому поширенню COVID-19 в суді, завдяки 

відповідальному підходу кожного, контактні особи звернулися та провели ПЛР 

чи ІФА тестування. Також ВАКС ініційовано проведення епідеміологічного 

розслідування. За наслідками 

виїзного обстеження приміщення 

суду лікарями-епідеміологами та 

реалізація наданих рекомендацій 

прийняті оперативні рішення 

керівництва суду, які дозволили взяти 

ситуацію під контроль та запобігти 

подальшому поширенню COVID-19 в 

суді. Станом на 10.07.2020 п’ять осіб, 

у яких лабораторним тестуванням 

було підтверджено COVID-19, 

видужали та повернулися до роботи, 

одна особа продовжує лікування. 

Наразі апаратом суду продовжується вжиття заходів, які дозволяють 

забезпечити ефективне функціонування суду з мінімізацією ризиків поширення 

COVID-19. 
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12. Питання подальшого розвитку інституції 

Вищий антикорупційний суд є новоствореним органом судової влади, 

перед яким стоїть стратегічне завдання ініціювання удосконалення правового 

регулювання діяльності ВАКС, зокрема, щодо повноважень суддів ВАКС 

притягувати до адміністративної відповідальності за статтею 1853 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; удосконалення законодавства у 

сфері забезпечення безпеки суддів ВАКС (щодо забезпечення охорони житлових 

приміщень суддів ВАКС). 

Одним із критично важливих питань забезпечення сталої діяльності 

ВАКС є забезпечення постійними приміщеннями. Вирішення цього питання має 

відбуватися з урахуванням потенційної можливості збільшення кількості суддів 

ВАКС та АП ВАКС. Також гострим залишатиметься питання фінансових 

ресурсів для реконструкції приміщень ВАКС.  

Для більш ефективної комунікації із суспільством є доцільним розробити 

сучасний, додатково до сторінки суду на вебпорталі Судова влада України, 

окремий вебсайт ВАКС, який буде наповнено інтерактивними інструментами 

швидкого інформування про діяльність ВАКС, який також буде доступним для 

людей з вадами зору.  
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Додаток 1 до звіту Керівника апарату 

Орієнтовний план дій 

забезпечення постійним приміщенням ВАКС на 2020 - 2023 роки 

вихідні дані щодо потреби площі постійного приміщення для ВАКС: 

приміщення просп Перемоги, 41 - 4285 кв.м 

потреба із чисельністю 27 суддів 1 інстанції – 8 тис. кв. м.; 

потреба із чисельністю 39 суддів (1 інстанція та АП) – 11 тис. кв. м; 

потреба в разі збільшення чисельності суддів до 57 суддів – 16 тис. кв.м. 

1. Набрання чинності законопроєктами 3348 і 3350 (липень 2020). 

2. Проведення оцінки приміщення просп Перемоги, 41 та погодження з 

ФДМУ. 

3. Підготовка та прийняття розпоряджень КМУ про передачу приміщень до 

сфери управління ВАКС (просп. Перемоги, 41 та лабораторного корпусу № 1 по 

вул. Преображенській, 5/2) (серпень 2020). 

4. Підписання акту прийому передачі між ДП «Антонов» та ВАКС (щодо 

приміщення просп. Перемоги, 41) та між ДСА та ВАКС (щодо лабораторного 

корпусу № 1 по вул. Преображенській, 5/2). 

5. Звернення до Київської міської ради про оформлення земельних ділянок, 

на яких розташовані будівлі (вересень 2020).  

6. Підготовка бюджетного запиту на 2021 та 2022 рік на реконструкцію 

приміщень (у 2020 році кошти на будь-які роботи в бюджеті ВАКС відсутні). 

7. Розробка технічного завдання для проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію приміщень (грудень 2020). 

8. Проведення відкритих торгів із закупівлі розробки проєктно-кошторисної 

документації (лютий 2021). 

9. Розробка проєктно-кошторисної документації підрядником (червень 2021). 

10. Проведення відкритих торгів з реконструкції будівель. 

11. Роботи з реконструкції будівель (закінчення грудень 2022 - червень 2023). 

 


