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ВСТУП 

Протягом звітного періоду у апараті Вищого антикорупційного суду (далі 

- ВАКС) тривали процеси становлення та відлагодження механізмів роботи з 

метою ефективного виконання завдань, покладених на апарат ВАКС. 

Так, поряд із удосконаленням операційних процесів системна робота 

продовжувалася щодо забезпечення та розвитку належних умов роботи ВАКС та 

Апеляційної палати ВАКС. Як відомо, здійснення правосуддя з 2019 року і до 

цього часу відбувається у трьох будівлях по вул. Хрещатик, 42- А, 

пров. Хрестовий, 4 та по просп. Перемоги, 41 у м. Києві. 

Укладені в червні 2019 року 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, було пролонговано шляхом 

внесення змін, а також договір з Регіональним відділенням Фонду державного 

майна по м. Києву щодо оренди нерухомого майна, розташованого за адресою: 

м. Київ, просп. Перемоги, 41. 

З метою забезпечення постійними приміщеннями ВАКС та Апеляційної 

палати ВАКС було взято участь у розробці та супроводжено до набуття чинності 

4 законодавчих акти, які усунули прогалини щодо правових підстав управління 

об’єктами державної власності та забезпечили правове регулювання для передачі 

до сфери управління ВАКС постійних приміщень.  

Наприкінці 2020 року лабораторний корпус №1 по вул. Преображенській, 

5/2 було передано до управління Апеляційної палати ВАКС та здійснено 

відповідні реєстраційні дії. Протягом І кварталу 2021 року було вжито низку 

заходів з метою підготовки до реконструкції постійного приміщення 

Апеляційної палати ВАКС, на сьогодні гостро стоїть і залишається не вирішеним 

питання розміру та відведення земельної ділянки для забезпечення необхідних 

умов функціонування АП ВАКС. З метою належного обґрунтування потреби 

площі землі ВАКС укладено договір зі спеціалізованим проектним інститутом, 

який здійснює розрахункове обґрунтування з огляду на особливості 

функціонування АП ВАКС, як суду кримінальної юстиції та з урахуванням 

додаткових безпекових гарантій, що передбачено статтею 10 Закону України 

«Про Вищий антикорупційний суд».      

11 січня 2021 року листом № 03.14-11/1/2020 ВАКС звернувся до Прем’єр-

міністра України стосовно виконання статті 33 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік», підготовки та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту розпорядження про передачу будівлі по проспекту 

Перемоги, 41, у м. Києві до сфери управління ВАКС. Відповідно до доручення 

Прем’єр-міністра України від 25 січня 2021 року № 882/1/1-21 Мінекономіки, 
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Мінфіну та Мін`юсту разом із заінтересованими органами передано на 

опрацювання вказане питання.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 

2021 р. № 347-р Вищий антикорупційний суд визначено органом, до сфери 

управління якого передається будівля (реєстраційний номер 1719602780000) по 

просп. Перемоги, 41, у м. Києві. На сьогодні тривають процедури узгодження та 

підписання акту прийому-передачі будівлі з подальшою державною реєстрацією.  

Питання забезпечення постійними приміщеннями, які відповідатимуть як 

національним так і міжнародним стандартам функціонування судової установи 

залишається пріоритетним та особливо важливим.   
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1. Забезпечення здійснення судового процесу 

З метою належного здійснення судового процесу у ВАКС, організаційного 

й технічного забезпечення відправлення правосуддя постійно вживаються 

заходи з метою удосконалення та підвищення ефективності роботи.  

За звітний період роботи працівниками апарату ВАКС: 

• забезпечено проведення близько 13 000 судових засідань та близько 

600 підготовчих засідань; 

• записано близько 25 000 робочих та архівних копій фонограм 

судових засідань; 

• пронумеровано, прошито та оформлено близько 8 000 судових 

справ, які знаходились на розгляді у слідчих суддів; 

• оформлено для видачі та/або направлення, учасникам судового 

процесу, близько 30 000 судових рішень. 

 

У апараті ВАКС триває постійна робота щодо удосконалення ведення 

процесуальної документації та автоматизації процесів, розроблено низку 

документів, серед яких: 

• пам'ятка для секретарів судових засідань та судових розпорядників 

апарату ВАКС щодо алгоритмів дії забезпечення конвоювання осіб, 

застосування або зміни запобіжного заходу на тримання під вартою; 

• універсальний шаблон супровідного листа в АСДС з автоматичним 

додаванням до нього учасників судового процесу; 

• універсальні шаблони журналів судових засідань проведених без 

фіксації технічними засобами відповідно до вимог  ч.4 ст.107 

Кримінального процесуального кодексу України; 

• шаблон обкладинок на диски з можливістю автозаповнення 

доступною в АСДС інформацією та інше. 

За допомогою нових, універсальних шаблонів у КП «Д-3», створено всі 

умови для швидкого та якісного виконання посадових обов’язків секретаря 

судового засідання. 

Вжиття таких заходів підвищило рівень внутрішнього контролю, а також 

дозволило значно зменшити ризик виникнення помилок у діяльності апарату 

ВАКС та позитивно вплинуло на безпосереднє виконання завдань. 

Послідовність, узгодженість та запровадження єдиної практики в роботі 

кожного секретаря судового засідання показує динаміку позитивних змін.  
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Службою судових розпорядників постійно вживаються заходи для 

належної організації роботи залів судових засідань:   

• проведено 3873 оглядів та перевірок технічного стану залів до та 

після проведення судових засідань; 

• взято участь в понад 1300 судових засіданнях, в яких виконували 

розпорядження головуючого судді та суддів; 

• проведено 4661 раз кварцування залів судових засідань; 

• організовано та проведено 260 судових засідань в режимі 

відеоконференції за дорученням інших судів; 

• проведено ознайомлення з матеріалами 95 справ. 

 

2. Забезпечення належного функціонування автоматизованої системи 

документообігу суду 

Електронне діловодство ВАКС та здійснення автоматизованого розподілу 

судових справ між суддями забезпечується автоматизованою системою 

документообігу суду КП «Д-3», в апаратному комплексі якої забезпечується 

реєстрація, облік та зберігання інформації щодо процесуальної діяльності ВАКС. 

З метою сталого функціонування та фіксації документообігу ВАКС на 

постійній основі відслідковуються та коригуються програмні налаштування на 

виконання вимог нормативно-правових актів та рішень зборів суддів ВАКС. 

Крім того, триває постійна робота над виявленням програмних недоліків в 

процесі експлуатації КП «Д-3» та невідкладене звернення до розробника 

програми. 

Так, протягом звітного періоду до Державного підприємства 

«Інформаційні судові системи» скеровано звернення щодо удосконалення:   

- форми «реєстраційна картка речового доказу», внесення відомостей 

про причини повернення поштових відправлень, налаштування можливості 

направлення документів електронною поштою учасникам справи тощо; 

- форми SMS-повідомлень;  

- коректності відомостей в обліково-статистичних картках;  

- відтермінування опублікування ухвал про обшук, арешт майна, 

тимчасовий доступ до речей та документів;  

- налаштування можливості реєстрації та розподілу справ в порядку 

цивільного судочинства.   

Крім того, відповідальними працівниками апарату ВАКС систематично 

здійснюється контроль за дотриманням законодавчих норм, Положення про 

автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради 

суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами та доповненнями), Інструкції з 

діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом 

Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814 (зі змінами), Засад 
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використання автоматизованої системи документообігу Вищого 

антикорупційного суду, затверджених рішенням зборів суддів Вищого 

антикорупційного суду № 4 від 03.09.2019 (зі змінами), рішень зборів суддів 

ВАКС.    

На виконання рішень зборів суддів Вищого антикорупційного суду було 

оперативно внесено відповідні налаштування до автоматизованої системи 

документообігу суду, зокрема щодо:   

- внесення змін до Засад використання автоматизованої системи 

документообігу суду (рішення  від 19.03.2020 № 2, від 16.07.2020 № 8, від 

11.11.2020 № 5, від 22.12.2020 № 6, від 27.01.2021 № 1, від 30.03.2021 № 2, від 

28.04.2021 № 2; 

- обрання слідчих суддів (рішення  від 16.07.2020 № 5, від 08.09.2020 

№ 2,  від 23.09.2020 № 9, від 11.11.2020 № 3); 

- визначення спеціалізації та затвердження складів постійних колегій 

для розгляду справ про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в 

дохід держави (рішення  від 28.04.2021 № 1). 

У результаті забезпечено своєчасне внесення інформації до 

автоматизованої системи документообігу щодо реєстрації вхідної, вихідної 

кореспонденції суду, об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між 

суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку 

надходження справ, з урахуванням завантаженості та спеціалізації кожного 

судді; своєчасність та правильність заповнення обліково-статистичних карток 

судових справ та матеріалів; збереження електронних копій матеріалів судових 

справ.  

Окремим питанням, що набуло особливої актуальності стало 

здійснення контролю за виконанням судових рішень. Відповідно до ст. 535 

Кримінального процесуального кодексу України судове рішення, що набрало 

законної сили, звертається до виконання не пізніше як через три дні з дня 

набрання ним законної сили або повернення матеріалів із суду апеляційної чи 

касаційної інстанції. У зв’язку з цим організовано контроль за своєчасним 

зверненням вироків до виконання, процесом та результатами їх виконання; 

визначено відповідальних осіб, які здійснюють відповідні функції та ведуть 

облік виконання судових рішень. Оскільки повноваження із затримання осіб, 

яких засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі, покладаються на 

відповідні підрозділи Національної поліції України процес виконання судових 

вироків може бути уповільнений з незалежних від апарату ВАКС причин. Для 

уникнення зволікань при виконанні судових рішень вживаються заходи, 

спрямовані на оперативне виконання та постійний моніторинг процесу 

виконання вироку, а саме відстежується відповідне поштове відправлення, 

встановлюється безпосередній контакт із відповідальними особами на місцях, 
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направляються нагадування про необхідність повідомити суд про результати 

виконання. 

Так, станом на травень 2021 року надіслано на виконання 10 вироків, по 

яким 12 осіб засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі; 6 осіб 

затримані та направлені до установ виконання покарань; 4 особи знаходяться в 

розшуку; щодо 2 осіб очікується надходження інформації щодо результатів 

виконання вироків. 

 

3. Статистична звітність суду та аналіз судової практики 

 На виконання повноважень ВАКС щодо аналізу судової статистики, 

вивчення та узагальнення судової практики у кримінальних та інших 

провадженнях, віднесених до його підсудності було: 

• вивчено та проаналізовано судову практику Апеляційної палати 

ВАКС щодо розгляду скарг на ухвали слідчих суддів ВАКС з питань арешту 

майна в період з вересня 2019 року по серпень 2020 року. За результатами 

вивчення складено відповідний огляд правових позицій АП ВАКС, який 

доведено до відома суддів та помічників суддів ВАКС; 

• узагальнено інформацію, надану слідчими суддями ВАКС, здійснено 

вивчення та аналіз судових рішень, ухвалених АП ВАКС за результатами 

перегляду рішень слідчих суддів ВАКС;  

• здійснено вивчення судових рішень слідчих суддів ВАКС та АП 

ВАКС, постановлених у 2019-2021 роках щодо розгляду та вирішення клопотань 

слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування;  

• досліджено законодавство з питання дотримання розумних строків 

здійснення кримінального провадження та практику його застосування, за 

результатами підготовлено відповідний огляд та аналітичну інформацію щодо 

рішень Вищої ради правосуддя, якими встановлено порушення пункту 2 частини 

першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;  

• опрацьовано судові рішення слідчих суддів ВАКС з окремих питань 

розгляду клопотань слідчого, прокурора про продовження строку досудового 

розслідування;  

• опрацьовано судові рішення ВАКС та АП ВАКС, постановлені у 

2019-2021 роках, в яких вирішувались питання щодо цивільного позову у 

кримінальному провадженні;  

• запроваджено ведення реєстру скасованих судових рішень слідчих 

суддів ВАКС (за результатами опрацювання ухвал АП ВАКС, постановлених за 

результатами перегляду ухвал слідчих суддів ВАКС), забезпечується його 

підтримання в контрольному стані;  

• складено статистичні звіти про роботу суду за 1 півріччя 2020 року 

та за 2020 рік 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), № 1 - пп ВАКС «Звіт про осіб, притягнутих до кримінальної 

відповідальності, та види покарань» (тимчасова). З метою інформування 
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громадськості про результати процесуальної діяльності суду звіти розміщено на 

вебсторінці суду вебпорталу Судова влада. Копії звітів надіслано на запити ДСА; 

•  проведено аналіз стану здійснення судочинства ВАКС як судом 

першої інстанції за 2020 рік. В аналізах наведено кількісні характеристики 

процесуальної діяльності ВАКС як суду першої інстанції, надано оцінку 

ефективності його правозастосовної роботи. Документи розміщено на 

вебсторінці суду вебпорталу Судової влади; 

• Здійснено аналіз надходження і розгляду суддями ВАКС справ і 

матеріалів у 2020 році та розроблено аналітичну інфографіку про здійснення 

правосуддя ВАКС як судом першої інстанції у вказаний період.  

 

Також, з метою виконання доручення Прем’єр-міністра України від 

24.06.2020 № 25469/1/1-20 щодо виконання плану заходів з виконання 

зобов’язань, взятих Україною перед МВФ, щоквартально готується та 

оприлюднюється на вебсторінці суду вебпорталу Судової влади інформація 

щодо засуджених, виправданих ВАКС осіб та призначені їм покарання. 

Підготовлено інформацію щодо надходження, розгляду суддями справ, 

навантаження, скасованих, змінених рішень та ін. за 2019 та 2020 рік до 

суддівських досьє, сформовано в пакети інформативних аркушів відповідних 

розділів суддівського досьє кожного із суддів ВАКС. 

Постійно здійснюється моніторинг даних в АСДС КП «Д-3» з метою 

контролю за правильністю ведення статистичних та інформаційних карток 

первинного обліку, надаються пропозиції щодо усунення неточностей та 

помилок, допущених працівниками апарату суду при реєстрації та внесенні 

інформації до автоматизованої системи документообігу суду. 

Крім зазначеного, регулярно готується статистична інформація щодо 

надходження та розгляду судом справ, інша оперативна статистична інформація, 

яка подається керівництву суду; на запити суддів готується статистична та 

аналітична інформація, необхідна для участі в різноманітних заходах тощо.  

 

4. Правове забезпечення операційної діяльності суду, 

нормопроектувальна та договірна робота 

 

Апарат ВАКС здійснює опрацювання та розробку нормативно-правових 

актів та їх проектів, які стосуються як здійснення правосуддя так і операційної 

діяльності ВАКС, як державного органу, а саме у звітному періоді: 

- опрацьовано надані суддями ВАКС пропозиції змін до КПК України та 

узагальнену таблицю запропонованих змін направлено до Верховного Суду;  

- опрацьовано запропоновані ДСА проекти змін до Закону України «Про 

доступ до судових рішень» та Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

судових рішень, розроблено зауваження та альтернативні пропозиції; 

- підготовлено та надіслано до Вищої ради правосуддя пропозиції щодо 

розгляду питання доцільності внесення змін до Закону України «Про доступ до 

судових рішень» та перегляду Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

судових рішень; 
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- опрацьовано низку законопроектів, які отримано від Комітету ВРУ з 

питань правоохоронної діяльності, підготовлено зауваження ВАКС щодо них, 

які надіслано до Верховного Суду.  

- взято участь у підготовці позиції ВАКС з порушених у конституційному 

зверненні №3/393 (20) від 05.08.2020 (щодо конституційності окремих положень 

законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», 

«Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про 

Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів», статей 366-1, 368-5 КК України та ЦПК України з питань 

визнання необґрунтованими активів осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та їх стягнення в дохід держави). 

- опрацьовано законодавство та підготовлено позицію ВАКС з питань, 

порушених у конституційному поданні у справі Конституційного Суду України 

№3/395 (20) від 07.08.2020 (щодо конституційності окремих положень законів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

пункту 1 частини другої статті 37, статті 45, пункту 12 розділу „Прикінцеві та 

перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 

червня 2016 року № 1402-VIIІ (з подальшими змінами), окремих положень 

Кодексу адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-

ІV (з подальшими змінами), Господарського процесуального кодексу України 

від 06 листопада 1991 року № 1798-XII (з подальшими змінами), Цивільного 

процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV (з 

подальшими змінами), Кримінального процесуального кодексу України 

від 13 квітня 2012 року № 4651-VI (з подальшими змінами). 

- взято участь у підготовці законопроекту щодо змін до КПК України у 

зв’язку із запровадженням інформаційно-телекомунікаційної системи 

досудового розслідування (Е-case). 

- розроблено проект Закону України «Про внесення змін до КУпАП щодо 

повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні 

правопорушення», підготовлено порівняльну таблицю та пояснювальну записку 

(щодо притягнення до відповідальності за ст. 185-3 КУпАП), які направлено для 

опрацювання до Міністерства юстиції України. Станом на 12.05.2021 проект 

схвалено Кабінетом Міністрів України. 

З метою забезпеченння належної діяльності ВАКС як державного 

органу укладено 361 договір (у т.ч. додаткових угод), які, зокрема, стосувалися 

забезпечення учасників кримінальних проваджень послугами з усного та 

письмового перекладу. 

Протягом 2020 року опрацьовано 400 організаційно-розпорядчих 

документів ВАКС з основної діяльності, забезпечено моніторинг чинного 

законодавства України та внесення пропозицій щодо внесення змін до нього з 

питань, які стосуються організації діяльності ВАКС, у тому числі підготовлено 

22 огляди змін чинного законодавства України з відповідних питань.  

Також, здійснювалося представництво інтересів ВАКС у 26 судових 

провадженнях (12 адміністративних справ та 14 справ щодо тимчасового доступу 

до речей і документів, які перебувають у володінні ВАКС), у тому числі 
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опрацьовано процесуальні документи щодо позиції ВАКС за позовами 

(скаргами) ВАКС, а також позовами (скаргами) до ВАКС (у тому числі позовні 

й інші заяви, скарги, клопотання, відзиви, відповіді на відзиви, заперечення, 

довіреності тощо).  

 

5. Забезпечення людськими ресурсами та управління персоналом 

Згідно із затвердженою структурою та 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 посади; 

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) – 121 посада; 

державних службовців управління з організаційного забезпечення 

Апеляційної палати  Вищого антикорупційного суду – 54 посади; 

посад працівників, які виконують функції з обслуговування – 4, а посад 

робітничих професій – 24. 

 

Середній вік працівників ВАКС становить: 

перша інстанція – 36 років, зокрема середній вік помічників судді –  

31 рік, державних службовців – 34 роки; 

апеляційна інстанція – 34 роки, зокрема середній вік помічників – 32  роки, 

державних службовців – 35 років. 

Вік найстаршого працівника апарату суду – 71 рік, наймолодшому –  

21 рік. 

Найстаршому державному службовцеві 59 років, наймолодшому –  

21 рік. 

Найстаршому помічникові судді – 50 років, наймолодшому ж – 23 роки. 

 

У період карантинних обмежень у зв’язку із поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, 

(далі – СOVID-19), за результатами добровільного опитування  працівників 

ВАКС встановлено у 2020 році 77 випадків COVID-19 (з них 23 випадків серед 

суддів Апеляційної палати та працівників управління з організаційного 

забезпечення Апеляційної палати), у 2021 році (станом на 23.04.2021) – 46 

випадків (з них 5 випадків серед суддів Апеляційної палати та працівників 

управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати). 

З метою ефективного реагування на недопущення поширення у ВАКС 

COVID-19 постійно вживались карантинні заходи,  визначені рішенням зборів 

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

розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19». 

З метою запобігання поширення хвороби та зменшення випадків 

захворюваності в період дії карантину запроваджено дистанційну роботу для 
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працівників апарату ВАКС з дотриманням Правил внутрішнього 

службового/трудового розпорядку, залишено мінімальну кількість фізично 

присутніх на робочому місці працівників для забезпечення належного виконання 

функцій, покладених на ВАКС.  

На сьогодні ВАКС здійснює організаційні заходи спільно з МОЗ для 

проведення вакцинації працівників суду.     

Оперативно реагуючи на потреби в персоналі в умовах карантину й 

заборони проводити конкурси на зайняття вакантних посад державної служби 

було вжито заходів щодо проведення добору для призначення на вакантні посади 

державної служби шляхом укладання контракту на період дії карантину. 

Так, за період з 01.05.2020 по 01.03.2021 було оголошено 10 доборів на 

зайняття 15 посад державної служби категорій «Б» та «В». Для участі в 

оголошених доборах через Єдиний портал вакансій державної служби 

https://career.gov.ua/ опрацьовано 1336 заяв кандидатів.  

За результатами 10 доборів було рекомендовано для призначення на 

вакантні посади державної служби 15 осіб шляхом укладення з ними контракту 

про проходження державної служби на період дії карантину.  

У квітні 2021 року ВАКС відновлено конкурсні процедури заміщення 

вакантних посад у апараті ВАКС. 

 

 
 

З метою регулювання соціально-трудових відносин працівників ВАКС, 

створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізації професійних, 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників 2020 року 

проведено роботу щодо укладення Колективного договору між адміністрацією 

і трудовим колективом ВАКС на 2020 – 2025 року, який погоджено рішенням 

зборів суддів ВАКС від 11.11.2020 № 4 та схвалено загальними зборами 

працівників ВАКС протоколом від 10.12.2020 № 2, яким зокрема встановлено 

https://career.gov.ua/
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режим ненормованого робочого дня помічникам суддів та деяким іншим 

працівникам апарату ВАКС з правом на додаткову відпустку. 

З початку 2021 року помічники судді розпочали користуватися правом на 

щорічні додаткові відпустка за особливий характер праці, пов’язаний з 

ненормованим робочим днем. 

 

Забезпечуючи організацію постійно діючої системи підвищення 

кваліфікації персоналу працівники ВАКС у 2020 році підвищили свою 

кваліфікацію та отримали 818 сертифікатів (з них 87 сертифікатів працівниками 

управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого 

антикорупційного суду), що підтверджують відповідні навчання, а також 25 

суддів Вищого антикорупційного суду (з них 8 суддів Апеляційної палати 

Вищого антикорупційного суду) взяли участь в навчальних заходах та отримали 

33 сертифікати. 

 З початку 2021 року працівники апарату ВАКС активно підвищують рівень 

своєї кваліфікації в дистанційному форматі в Національній школі суддів 

України, Українській школі урядування та Академії фінансового моніторингу, 

проходять навчання на освітніх е-платформах Дія. Цифрова освіта, Спільнота 

практик, Сталий розвиток, Prometheus, також приймають участь в навчальних 

семінарах, практикумах, вебінарах на Професійній мережі «Феміда» для 

вдосконалення своїх знань, умінь та навичок роботи в АСДС КП «Д-3». 

Найактуальнішими темами навчання були:  

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», підготовка за програмою для 

керівників і заступників керівників апаратів, начальників і заступників 

начальників структурних підрозділів місцевих (окружних), апеляційних судів та 

Вищого антикорупційного суду, підготовка секретарів судового засідання 

місцевих загальних (окружних), апеляційних судів та Вищого антикорупційного 

суду;  

в Українській школі урядування – «Інноваційні технології управління 

персоналом», «Актуальні питання реалізації законодавства про державну 

службу», «Психологія ефективної діяльності», «Взаємодія органів державної 

влади з громадськістю», «Навички медіації та діалогу для потреб публічної 

служби», «Цілі сталого розвитку для публічних службовців», «Організація 

роботи державних службовців за межами адміністративної будівлі державного 

органу»; в Академії фінансового моніторингу – «Боротьба з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням 

тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»;  

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», 

«Командна робота на відстані: від організації до результату», «Європейський 

механізм захисту прав людини», «Конфлікт інтересів: треба знати. Від теорії до 

практики»; 
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на ПМ «Феміда» найбільша кількість працівників пройшли навчання з 

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

документів судочинства, КП «Д-3» Реєстрація справ та ведення статкарток 

(канцелярії по справах), Використання системи відеоконференцзв’язку. 

Працівники апарату ВАКС підвищували свою професійну кваліфікацію 

переважно в Національній школі суддів України (35 % від загальної кількості 

отриманих сертифікатів про навчання). 

 Також, в березні 2021 року Національною школою суддів України було 

проведено семінар-практикум: «Надання домедичної допомоги працівниками 

апаратів судів» в якому взяли участь 50 працівників апарату суду. 

Усі судді ВАКС у лютому 2021 року взяли участь в обов’язковій підготовці 

суддів у Національній школі суддів України та отримали сертифікати. Також 

протягом 2021 року судді брали участь у тренінгах для тренерів за темою: 

«Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо протидії відмиванню коштів, 

одержаних злочинним шляхом» та проходили дистанційні навчання на сайті 

Національної школи суддів України.  

Загалом суддями Вищого антикорупційного суду в 2021 році отримано     

44 сертифіката (з них 13 сертифікатів – суддями Апеляційної палати Вищого 

антикорупційного суду). 

 Працівниками апарату та суддями ВАКС з початку 2021 року отримано 267 

сертифікатів (з них 97 сертифікатів суддями Апеляційної палати та працівниками 

управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого 

антикорупційного суду). 

Окремим питання організації роботи з персоналом є здійснення 

бронюванню військовозобов’язаних та призовників на період мобілізації та 

воєнного часу. Міжвідомчою комісією з питань бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (далі – 

Міжвідомча комісія) 24 січня 2020 року (протокол № 28) розглянуто та схвалено 

пропозиції ВАКС щодо Переліку посад і професій ВАКС, які  підлягають 

бронюванню (далі – Перелік посад). Водночас Мінекномрозвитку листом від 

30.06.2020 № 2714-20/40372-05 поінформувало, що у 2020 році за рішенням 

Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, реінтеграції 

тимчасово окупованих територій та соціальної політики провадилася робота 

щодо внесення змін до Порядку бронювання, зокрема щодо уточнення критеріїв 

бронювання. У зв’язку з цим повідомлено, що подальше опрацювання згаданого 

проекту розпорядження буде здійснено після внесення змін до Порядку 

бронювання. 

У 2021 році Мінекномрозвитку поінформувало у робочому порядку, що 

відповідні зміни до Порядку бронювання були внесені у лютому 2021 року, а 

отже, поновлено роботу щодо затвердження Переліку посад, яка наразі триває. 
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6. Забезпечення фінансовими ресурсами та матеріально-технічне 

забезпечення 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Вищому 

антикорупційному суду за відповідними бюджетними програмами затверджено 

видатки загального фонду в обсязі 373 648,4 тис. грн (поточні видатки – 

290 913,5 тис. грн, капітальні видатки – 82 734,9 тис. грн), у тому числі: 

за КПКВК 0851010 «Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним 

судом» - 262 016,0 тис. грн (поточні видатки – 202 388,9 тис. грн, капітальні 

видатки – 59 627,1 тис. грн); 

 за КПКВК 0851020 «Здійснення правосуддя Апеляційною палатою 

Вищого антикорупційного суду» - 111 632,4 тис. грн (поточні видатки – 88 524,6 

тис. грн, капітальні видатки – 23 107,8 тис. грн). 

Відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» капітальні 

видатки за програмами  зменшено на  82 234,9 тис. грн, у тому числі:  за КПКВК 

0851010 – на 59 127,1 тис. грн, за КПКВК 0851020 – 23 107,8 тис. грн. 

Загальна сума видатків, які зменшено у 2020 році за бюджетними 

програмами ВАКС становить 101 297,2 тис. грн, у тому числі: за КПКВК 0851010 

– на 74 767,1 тис. грн, за КПКВК 0851020 – 26 530,1 тис. грн). 

Таким чином, уточнений обсяг видатків за бюджетними програмами 

ВАКС у 2020 році становив 272 351,2 тис. грн (за КПКВК 0851010 - 187 248,9 

тис. грн, за КПКВК 0851020 - 85 102,3 тис. грн), використано (касові видатки) – 

260 425,5 тис. грн (за КПКВК 0851010 - 183 921,9 тис. грн., за КПКВК 0851020 - 

76 503,6 тис. грн). 

 Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Вищому 

антикорупційному суду передбачено 509 880,0 тис. грн (поточні видатки – 

298 228,5 тис. грн, капітальні видатки – 211 651,5 тис. грн),  у тому числі:               

за КПКВК 0851010 – 318 000,2 тис. грн (поточні видатки – 212 500,2 

тис.грн, капітальні видатки – 105 500,0 тис. грн);  

за КПКВК 0851020 – 191 879,8 тис. грн (поточні видатки – 85 728,3 тис. 

грн, капітальні видатки – 106 151,5 тис. грн). 

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 14.04.2021                 

№ 08020-09-10/12059 ВАКС надано попередні пропозиції щодо зменшення 

капітальних видатків у загальній сумі 135 000,0 тис. грн, які передбачені на 

забезпечення діяльності ВАКС (65 000 тис. грн) та Апеляційної палати ВАКС 

(70 000,0 тис. грн), і можуть бути спрямовані на першочергові потреби місцевих 

та апеляційних судів, пов’язані зі здійсненням судочинства.  

Вищевказаний обсяг видатків вцілому достатній для забезпечення 

необхідними матеріально технічними ресурсами здійснення правосуддя ВАКС 

та АП ВАКС.  

Що стосується закупівель, які проводились відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі», то у відсотковому співвідношенні їх розподіл 

виглядає наступним чином:  
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Відкриті торги

47%

Спрощені закупівлі 

39%

Переговорні процедури 

закупівлі 

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного періоду було проведено 44 закупівель за процедурою 

відкриті торги на загальну очікувану вартість 6 314 700,00 гривень з них: 

• завершилась укладанням договору 21 закупівля; 

• були відмінені через подання менше 2-х пропозицій учасників 17 

закупівель; 

• були відмінені через відхилення всіх пропозицій 5 закупівель; 

• була скасована 1 закупівля. 

Крім того, у 2-х процедурах через подання менше 2-х пропозицій учасників 

торги були відмінені частково (за лотом).  

На діаграмі, наведеній нижче, показаний відсотковий розподіл таких 

закупівель: 

 

 
 

Крім того станом на 10.05.2021 року оголошено 8 відкритих торгів на 

загальну очікувану вартість 3 239 500,00  

Що стосується закупівель, за результатами яких були укладені угоди, то 

тут маємо наступну статистику: 

Закупівля не відбулась 

(відхилено всі пропозиції 

учасників) 

11%
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Закупівля не відбулась 

(подано менше 2-х 

пропозицій учасників) 

39%

Закупівля відмінена 

замовником

2%

Відкриті торги (кількість)
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Таким чином економія за результатами процедури закупівлі відкриті торги 

склала 651 740,23 грн., що становить більше 19 відсотків.  

В успішних закупівлях прийняло участь 57 учасників. 

Крім того, протягом звітного періоду було проведено 36 спрощених 

закупівель на загальну очікувану вартість 2 401 140,00 гривень з них: 

• завершились укладанням договору 28 закупівель; 

• були відмінені через відхилення всіх пропозицій 7 закупівель; 

• була скасована 1 закупівля; 

• 1 закупівля була відмінена частково (за лотом).  

На діаграмі, наведеній  нижче, показаний відсотковий розподіл таких 

закупівель: 

 

 

Що стосується закупівель, за результатами яких були укладені угоди, то 

тут маємо наступну статистику: 

 

Таким чином економія за результатами проведення спрощених закупівель  

склала 291 650,49 грн., що становить 15 відсотків. 

Крім того станом на 12.05.2021 року оголошено 7 спрощених закупівель на 

загальну очікувану вартість 534 600,00 грн.  

3 310 700,00

2 658 959,77

Очікувана вартість успішних процедур

Сума договорів

Відкриті торги

завершились укладанням 

договору

78%

закупівлі відмінені через 

відхилення всіх пропозицій

19%

закупівля 

скасована 

3%

Спрощені закупівлі

1 920 690,00

1 629 039,51

Очікувана вартість успішних процедур

Сума договорів

Спрощені закупівлі
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Протягом звітного періоду було проведено 16 переговорних процедур 

закупівель, за результатами яких були укладені договори на загальну суму 

3 514 766,32 гривень. 

Підставами для застосування переговорної процедури закупівлі була 

відсутність конкуренції з технічних причин або захист прав інтелектуальної 

власності (під час закупівлі послуг з супроводження програмного забезпечення 

КП «Д3»), а в одному випадку підставою проведення переговорної процедури 

стало двічі відмінена через відсутність учасників процедура відкритих торгів 

(бензин та дизельне паливо для потреб ВАКС). 

Окремо варто відмітити відсутність протягом звітного періоду скарг з боку 

учасників до Антимонопольного комітету України на дії ВАКС під час 

проведення процедур закупівель, а також відсутність негативних відгуків на 

порталі dozorro.org міжнародної громадської антикорупційної організації 

Transparency International. 

 

З метою забезпечення належних умов роботи у приміщеннях ВАКС 

забезпечено: 

• усунення аварійного протікання стелі вартового приміщення у 

приміщенні на вул. Хрещатик, 42, А;  

• здійснено роботи з гідроізоляції підвального приміщення та 

поточний ремонт з аварійної заміни металевих труб холодного водопостачання; 

• здійснено аварійну заміну труби каналізації 1-3 поверхів;  

• силами працівників апарату виконано поточний ремонт 3 кабінетів, 

у т.ч. кабінету №39 у приміщенні на вул. Хрещатик, 42, (робочий кабінет 

секретарів судового засідання);  

• проведено заходи забезпечення залів судових засідань та вартового 

приміщення системами зв’язку та тривожної сигналізації;  

• для забезпечення безпеки суддів та судового процесу здійснено 

заміну застарілих камер відео-нагляду та встановлено додаткові камери, а 

також рамку металодетектора нового покоління з підвищеною чутливістю та 

можливістю доступу до приміщення маломобільних груп осіб;  

• для забезпечення належного функціонування залу судового 

засідання №1 у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, який 

знаходиться на рівні цокольного поверху та не має прямого виходу вікон 

назовні будівлі,  для забезпечення доступу свіжого повітря, проведено 

закупівлю системи примусової вентиляції (рекуператор); 

• облаштовано по периметру забору навколо будівлі суду 

загородження колюче-ріжуче спіральне "Єгоза-Кайман"; 

• додатково облаштовані зали судових засідань та кабінети суддів і 

працівників апарату меблями, шафами металевими та сейфами для зберігання 

справ;  

• проведено плановий огляд та перезарядку вогнегасників, закуплено 

та встановлено схеми евакуації, а також пожежні щити; 

• облаштовано в приміщеннях суду кнопки виклику допомоги для осіб 

з інвалідністю; 
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• робочі кабінети суддів і працівників апарату, а також всі інші 

приміщення ВАКС облаштовано пристроями для опломбовування, кожному 

працівнику суду під підпис у журналі обліку печаток та штампів видано 

номерну металеву печатку, що унеможливлює доступ сторонніх осіб до 

кабінету; 

• забезпечено благоустрій прибудинкових територій. 

 

З березня 2020 року і по теперішній час постійно проводиться дезінфекція 

та посилене прибирання приміщень ВАКС. Зокрема, в місцях загального 

користування розміщено графік проведення санітарно-гігієнічної обробки 

приміщень ВАКС, в якому відповідальна особа ставить відмітки про дату та час 

проведення дезінфекції. 

Постійно здійснюються заходи щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, 

необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 в приміщеннях ВАКС, суддів та працівників 

апарату забезпечено масками одноразового застосування, респіраторами, 

рукавичками, дезінфікуючими засобами.   

З метою дотримання рекомендацій щодо безпечної роботи в умовах 

карантину, затверджених Вищою радою правосуддя 01.04.2021, приміщення 

суду забезпечені інформаційними вказівниками щодо необхідності дотримання 

безпечної дистанції, зали судових засідань постійно забезпечені ємностями з 

дезінфікуючим розчином, на кожному поверсі та у туалетних кімнатах 

розміщено безконтактні дезінфектори.  

 

 

7. Доступ до публічної інформації, розгляд звернень громадян та 

адвокатських запитів 

На виконання вимог законів України щодо забезпечення доступу до 

публічної інформації, розгляду звернень громадян та адвокатських запитів 

апаратом ВАКС у 2020 році опрацьовано 1256 документів: 

• 239 звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян» (із них 19 розглянуто Апеляційною палатою ВАКС): 

• 314 звернень/листів від фізичних, юридичних осіб, громадських 

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

громадян» чи іншого нормативного акта; 

• 307 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» (із них 28 розглянуто Апеляційною палатою 

ВАКС): 

• 348 звернень від адвокатів, передбачених Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», а також листів, заяв, що не підлягають 

розгляду в процесуальному порядку; 

• 46 запитів щодо доступу до персональних даних (відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»); 
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• 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»). 

 

У 2021 році опрацьовано 597 документів: 

• 54 звернення громадян відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян»; 

• 206 звернень/листів від фізичних, юридичних осіб, громадських 

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

громадян» чи іншого нормативного акта; 

• 168 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» (із них 3 розглянуто Апеляційною палатою 

ВАКС); 

• 138 звернень від адвокатів, передбачених Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», а також листів, заяв, що не підлягають 

розгляду в процесуальному порядку; 

• 11 запитів щодо доступу до персональних даних (відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»); 

• 1 депутатське звернення (відповідно до Закону України «Про статус 

народного депутата України») та 19 запитів посадових (службових) осіб у межах 

виконання ними своїх повноважень. 

  

 Крім того, забезпечено оприлюднення інформації з подальшим 

оновленням (за потреби) на виконання вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та інших нормативно-правових актів, а саме: 

•  у 2020 році на сторінці ВАКС на вебпорталі «Судова влада України» 

— 674 документи; на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних — 257 

документів; 

• у 2021 році на сторінці ВАКС на вебпорталі «Судова влада України» 

— 233 документи; на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних — 89 

документів. 

 

8. Реалізація гарантій безпеки 

Об’єктова охорона будівель та території ВАКС організована та 

здійснюється Територіальним управлінням ССО у м. Києві та Київській області 

(далі – ТУ ССО) у тій мірі, що створює переважно задовільне відчуття безпеки 

та захищеності. 

На даному етапі становлення як ВАКС так і ССО постійно триває процес 

вдосконалення системи безпеки. Пропозиції ВАКС здебільшого беруться ССО 

до уваги під час організації служби з охорони будівель та підтримання 

громадського порядку у приміщеннях. 

На сьогоднішній день нагальним є вирішення питання розробки та 

доведення до відома працівників ВАКС операційних планів охорони та безпеки 

ВАКС та стандартних операційних процедур (СОП) реагування на різні 

надзвичайні, екстрені ситуації (події) та безпекові ризики у ВАКС.  
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Підрозділом охорони ВАКС, що входить до складу ТУ ССО, виконуються 

завдання щодо цілодобової охорони 3 приміщень ВАКС, що обладнані достатньо 

сучасними інженерно-технічними засобами охорони, які дозволяють цілодобово 

підтримувати безпеку у суді на належному рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За інформацією Служби судової охорони співробітниками підрозділу 

охорони під час проведення поверхневого огляду відвідувачів, було не допущено 

пронесення до приміщень ВАКС: 

1. У 2020 році – 318 заборонених предметів, у тому числі: 

- вогнепальна зброя – 11; 

- пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовою кулею – 31; 

- ножі – 145; 

- балончики споряджені речовиною сльозогінної та дратівної дії – 83; 

- електрошокові пристрої – 2; 

- ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 46. 

2. У 1 кварталі 2021 року – 188 заборонених предметів, у тому числі: 

- пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовою кулею – 28; 

- ножі – 78; 

- балончики споряджені речовиною сльозогінної та дратівної дії – 45; 

- ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 37. 

 

ВАКС долучений до реалізації спільного проекту міжнародної технічної 

допомоги «Розбудова спроможності та розвиток Взводу охорони (Вищого 

антикорупційного суду) Служби судової охорони», метою якого є надання 

міжнародними партнерами допомоги ССО в розбудові спроможностей взводу 

охорони ВАКС ефективно виконувати поставлені завдання із забезпечення 

безпеки згідно з найкращими західними практиками. 

На поточному етапі у межах реалізації проекту ВАКС надав свої 

пропозиції щодо переліку потреб в технічних засобах для підрозділів безпеки та 

охорони ССО. 
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У 2020 році у ВАКС відбулася резонансна подія кримінального 

характеру. 01 жовтня 2020 року в нічний час у внутрішні двір суду  

(просп. Перемоги, 41) відбувся вибух невідомого предмету, у результаті чого 

було пошкоджено фасад будівлі. Подальша експертиза підтвердила вибух саме 

бойової гранати. 

Дану подію ВАКС розцінив як факт втручання у діяльність щодо 

здійснення ним правосуддя у спосіб, небезпечний для життя і здоров’я, 

спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових 

обов’язків. Про зазначене відповідно до законодавства повідомлено Голові 

Вищої ради правосуддя та Генеральному прокурору. За фактом вибуху слідчими 

підрозділами Національної поліції України здійснюється досудове 

розслідування у трьох кримінальних провадження. 

У зв’язку із вибухом у жовтні 2020 року проведено позачергове 

обстеження території та приміщень ВАКС спільною комісією ВАКС та ТУ ССО, 

за наслідками чого внесені пропозиції щодо покращення безпекової ситуації у 

ВАКС та вжито додаткові заходи щодо покращення безпекових умов у 

приміщеннях. 

На виконання вимог статті 10 Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» Службою судової охорони розпочато здійснення заходів 

з особистої охорони суддів, а саме за зверненням судді 29.05.2020 і станом на цей 

час щодо кількох суддів забезпечується особиста охорона з підстав наявності 

реальних загроз безпеці та виходячи із спроможності підрозділу особистої 

безпеки суддів Територіального управління ССО у м. Києві та Київській області. 

 

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 на виконання Комунікаційної 

стратегії Вищого антикорупційного суду, затвердженої рішенням зборів суддів 

ВАКС від 03 вересня 2019 року № 3, ВАКС оперативно інформує громадськість 

та засоби масової інформації про діяльність. 

Так, за звітний період ВАКС на своїй сторінці порталу Судова влада 

України розмістив 486 прес-релізів про роботу суду. На сервісі відеохостингу 

YouTube здійснено 399 трансляцій судових засідань. На сторінці ВАКС у 

соціальній мережі Фейсбук опубліковано 524 матеріали. 

Кількість підписників на сторінці ВАКС у «Фейсбук» понад  7000, 

постійно стежать за новинами суду – близько 9000 осіб, а відео-канал ВАКС має 

понад 2 000 підписників. 
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У звітному періоді тривала активна робота щодо надання коментарів та 

роз’яснень суддями спікерами (10 матеріалів), проведення інтерв’ю із 

керівництвом ВАКС та суддями ВАКС (13 публікацій), публікації блогів та 

авторських колонок (17 матеріалів), проведення навчальних лекцій для молоді та 

студентів (4 заходи), участі у панельних дискусіях/конференціях/круглих 

стола/вебінарах/форумах (23 заходи). 

Крім того, ВАКС виступив 

співорганізатором низки подій:  

6-7 березня 2021 року відбулися 

змагання для студентів-правників National 

Anticorruption Moot Court Competition 

(NAMCC); 

15-16 травня у Вищому 

антикорупційному суді відбулися ІІ 

Національні судові змагання з 

кримінального права – ІІ National Criminal 

Law Moot Court Competition (NCLMCC). 

Також, у 2021 році ВАКС розпочато 

реалізацію проекту щодо розробки окремого 

новинного сайту, як сучасного інструменту 

комунікації щодо діяльності ВАКС та АП 

ВАКС.  

 

 

10. Міжнародне співробітництво 

Розвиток організаційної діяльності ВАКС здійснюється на засадах сталого 

міжнародного співробітництва, а міжнародне партнерство є одним із засадничих 

принципів діяльності установи.  

ВАКС реалізовується низка угод про співробітництво із міжнародними 

організаціями, зокрема із Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні, 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні, програмою USAID «Нове 

правосуддя», Посольством Сполучених Штатів Америки, а також Трансперенсі 

Інтернешнл Україна.   

Проект міжнародної технічної допомоги «Антикорупційна ініціатива ЄС 

в Україні 2020-2024» передбачає виконання 5 компонентів: 

o забезпечення інституційного розвитку ВАКС; 

o підвищення кваліфікації суддів ВАКС; 

o підвищення кваліфікації працівників апарату ВАКС; 

o покращення ІТ-інфраструктури ВАКС; 

o підвищення комунікаційної спроможності  ВАКС. 

У рамках виконання проекту «Підтримка інституційного розвитку Вищого 

антикорупційного суду» Координатором проектів ОБСЄ в Україні реалізовано 5 

компонентів:   
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- проведено онлайн курс з боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

використанням криптовалют «BlokChain та Bitcoin, що це таке і як це працює?» 

для суддів та працівників апарату ВАКС; 

- організовано та проведено круглий стіл на тему: «Актуальні виклики у 

діяльності Вищого антикорупційного суду». У заході взяли участь судді ВАКС, 

адвокати, детективи НАБУ, прокурори САП. У рамках даного семінару 

учасниками було проведено експертне обговорення питань, що стосуються 

проблем та викликів, які виникають під час слухань справ про боротьбу з 

корупцією, а також можливих законодавчих поправок для забезпечення більш 

ефективного функціонування ВАКС; 

- організовано та проведено дводенні семінари з питань використання 

судової практики Європейського суду з прав людини, що стосується юрисдикції 

ВАКС. 13 та 14 жовтня 2020 року організовано та проведено дводенний круглий 

стіл «Питання застосування антикорупційної практики Європейського суду з 

прав людини» для суддів ВАКС. У заході взяли участь судді ЄСПЛ ad hoc, 

науковці, судді та помічники суддів ВАКС. 23 – 24 жовтня 2020 року 

організовано та проведено дводенний круглий стіл «Питання застосування 

антикорупційної практики Європейського суду з прав людини» для працівників 

апарату ВАКС; 

- 17 грудня 2020 року спільно з Інститутом держави та права ім. Корецького 

організували та провели IV Київський полілог «Антикорупційна криза в Україні: 

причини, наслідки та уроки». Під час заходу урядовці, юристи, науковці, 

представники громадянського суспільства обговорили причини антикорупційної 

кризи в України, роль конституційної юстиції у подоланні її наслідків, а також 

проблеми модернізації антикорупційної політики. 

У рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених 

Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво  

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

Урядом України про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та 

кримінальної юстиції від 13 березня 2015 року, ВАКС спільно з Посольством 

США в Україні започатковано проект міжнародної технічної допомоги 

«Розвиток організаційної спроможності Вищого антикорупційного суду 

ефективно розглядати кримінальні провадження щодо корупційних та 

пов’язаних з ними злочинів». 

07 липня 2020 року громадська організація Трансперенсі Інтернешнл 

Україна (далі – ТІ Україна) розпочала  проведення моніторингу процесуальної та 

процедурної роботи ВАКС. Безпосередніми завданнями дослідження визначено: 

моніторинг судових засідань та ходу судового розслідування, вивчення судової 

практики ВАКС, вивчення питання зовнішньої оцінки роботи суду з боку 

Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, інституту адвокатури) та дослідження роботи 

допоміжної служби – Служби судової охорони.  
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21 січня 2021 року ТІ Україна презентувала результати  піврічного моніторингу 

роботи ВАКС. 

 

 

 

11. Запобігання та виявлення корупції 

 

Протягом звітного періоду у апараті ВАКС здійснювався своєчасний та 

належний контроль за дотриманням працівниками суду вимог антикорупційного 

законодавства (фінансовий контроль, конфлікт інтересів, етична поведінка), 

систематично проводились семінари, тренінги, навчальні заняття для 

працівників суду щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, які 

відвідали 128 працівників. Крім того, здійснювалася робота щодо надання 

індивідуальних консультації працівникам ВАКС стосовно дотримання вимог 

антикорупційного законодавства.  

До ВАКС надійшло та розглянуто 10 (десять) повідомлень про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону.  

За результатами розгляду 7 таких повідомлень встановлено, що 

отримана інформація за змістом не відповідає вимогам Закону, не може 

вважатися повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону та до неї не можуть бути 

застосовані процедури, передбачені статтею 532 Закону України «Про 

запобігання корупції». 

За результатами розгляду 3 повідомлень про можливі факти 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення встановлено, що 

інформація викладена у повідомленні не належить до компетенції ВАКС. 

Офіційної інформації стосовно вчинення працівниками Вищого 

антикорупційного суду корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією та притягнення їх до відповідальності до ВАКС не 

надходило. 
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З метою забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону у ВАКС створено окремі канали зв’язку (спеціальні скриньки для 

повідомлень, розташовані у приміщеннях суду; спеціальна телефонна лінія та 

спеціальна електронна адреса) через які викривач може здійснити повідомлення, 

гарантовано зберігаючи свою анонімність.  

Крім того, в рамках реалізації антикорупційної політики апарату ВАКС 

здійснювалась перевірка контрагентів за договорами про публічні закупівлі та 

іншими договорами, угодами, які були укладені ВАКС. 

 

12. Організація внутрішнього аудиту 

Протягом звітного періоду апаратом ВАКС проведено 5 внутрішніх аудитів 

за напрямами: 

- ефективності та цільового використання грошових коштів при проведенні 

закупівлі товарів та послуг, а також контролю за правильним використанням 

матеріальних ресурсів; 

- надання відпусток працівникам; 

- надсилання копій судових рішень, судових повідомлень, повісток і 

викликів адресатам та відомостей про набрання судовим рішенням законної сили 

до Єдиного державного реєстру судових рішень; 

- наповнення та оновлення суддівських досьє; 

- ефективності та цільового використання грошових коштів при проведенні 

закупівлі товарів та послуг, необхідних для протидії поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

За результатами проведених аудитів підтверджено ефективність 

використання грошових коштів, здійснення діяльності з дотриманням вимог 

законодавства, достатній рівень внутрішнього контролю за наявністю, рухом і 

використанням матеріальних ресурсів, ефективність прийнятих управлінських 

рішень.  

Недоліки та порушення, що були встановлені в ході проведення 

внутрішнього аудиту, в цілому не вплинули на діяльність ВАКС, не мали 

системного характеру, не призвели до виникнення втрат чи збитків. 

Основними причинами виникнення недоліків є недостатній рівень 

внутрішнього контролю щодо окремих питань, відсутність єдиного підходу до 

окремих процедур, що мали місце протягом 2019-2020 років та пов’язане із 

становленням ВАКС як новоутвореного органу. 

За результатами проведених внутрішніх аудитів надано 19 рекомендацій, з 

них: 

- 10 рекомендацій виконано та за ними досягнуто результативність; 

- Результати виконання 8 рекомендацій буде досліджено при проведенні 

наступних аудитів; 

- Строк виконання 1 рекомендації ще не настав. 

 


