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• Експерти ЦППР підготувати звіти про 
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антикорупційних програм у державних органах: 

поточний стан і діяльність національного 

агентства з питань запобігання корупції за цим 

напрямом
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Щомісячний інформаційний бюлетень Центру політико-правових реформ (далі – ЦППР) присвячено аналізу реформу-
вання держави, зокрема у сферах парламентаризму та виборів, конституційної та судової реформ, державної служби, 
протидії корупції тощо. Мета видання – підвищення рівня експертної обізнаності громадян та посилення їхньої 
спроможності впливати на органи державної влади з метою прискорення демократичних реформ та встановлення 
належного урядування в Україні.

Інформаційний бюлетень було створено за підтримки Європейського Союзу.  

Зміст бюлетеня є предметом відповідаль ності ЦППР і не обов’язково відображає позицію 

Європейського Союзу.

http://www.pravo.org.ua
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/
https://www.youtube.com/user/pravocentre
https://twitter.com/pravo_center
http://www.pravo.org.ua
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КОНСТИТУЦіЯ
Конституційні зміни нової влади 

У перший день роботи нового Парламенту, 29 серп-

ня 2019 року, Президент України ініціював вісім законо-

проектів про внесення змін до Конституції України, які 

можна умовно розділити на три блоки. Уже 3 вересня 

2019 року Верховна Рада України ухвалила один з них 

та змінила Конституцію в частині конституційного за-

кріплення депутатської недоторканності. У результаті з 

1 січня 2020 року в України народні депутати не будуть 

мати депутатського імунітету («за» – 373 народних де-

путатів України). 

Блок I. Послаблення парламентаризму через посла-

блення статусу народного депутата України та збіль-

шення повноважень Президента

1. Проект Закону №7203 «Про внесення змін до стат-

ті 80 Конституції України (щодо недоторканності на-

родних депутатів України)». Детальна аналітика.

2. Проект Закону №1014 «Про внесення змін до 

статті 106 Конституції України (щодо закріплення по-

вноважень Президента України утворювати незалежні 

регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро 

України, призначати на посади та звільняти з посад Ди-

ректора Національного антикорупційного бюро Украї-

ни і Директора Державного бюро розслідувань)». Де-

тальна аналітика. 

3. Проект Закону №1017 «Про внесення змін до ста-

тей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення 

конституційного складу Верховної Ради України та за-

кріплення пропорційної виборчої системи)». Детальна 

аналітика.

4. Проект Закону №1027 «Про внесення змін до стат-

ті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав до-

строкового припинення повноважень народного депу-

тата України)». Детальна аналітика. 

Враховуючи тяжіння влади до авторитаризму та 

розширення повноважень Президента через неконсти-

туційні норми в Україні, експертне середовище реко-

мендує збалансувати гілки влади шляхом посилення 

парламентаризму та чіткого розмежування виконавчих 

повноважень між Президентом та Урядом.

Натомість запропоновані зміни спрямовані на посла-

блення парламентаризму через статус народного депу-

тата. Ліквідація інституту депутатської недоторканності 

може призвести до порушення балансу гілок влади, 

оскільки зникає механізм стримувань і противаг, який за-

хищає законодавчу владу від зазіхань виконавчої влади. 

Пропонується запровадження нових органів, які 

призначає Президент, – «незалежних регуляторів, що 

здійснюють державне регулювання, моніторинг та 

контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в 

окремих сферах». По-перше, таке широке визначення 

органів, які може створювати Президент, суперечить 

конституційній теорії. По-друге, це може фактично доз-

волити сформувати президентський контроль за гос-

подарською діяльністю, що містить загрози надмірного 

втручання в господарську діяльність з боку держави.

Враховуючи відсутність в Україні незалежної су-

дової системи, запровадження додаткових підстав для 

втрати мандата народним депутатом України містить 

ризики тиску на парламентаріїв, а також механізми 

«розправи» з опозиційними депутатами.

Блок ІІ. Скасування адвокатської монополії

Проект Закону №1013 «Про внесення змін до Кон-

ституції України (щодо скасування адвокатської моно-

полії)». Детальна аналітика.

Законопроект пропонує скасувати загальну ад-

вокатську монополію, яка була впроваджена в межах 

конституційної реформи щодо правосуддя 2016 року, 

залишивши монополію лише на здійснення захисту осіб 

від кримінального обвинувачення. 

Це було зумовлено необхідністю підвищити рівень 

надання послуг через запровадження певного порогу 

доступу до адвокатської професії, професійного рівня 

та запобіжників неналежного виконання адвокатами 

професійних обов’язків.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66337
http://www.pravo.org.ua/ua/news/20873277-analitichna-zapiska-tsentru-politiko-pravovih-reform-schodo-skasuvannya-deputatskoyi-nedotorkannosti-v-ukrayini
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66250
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати%
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати%
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66257
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)» №1017
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)» №1017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66262
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)» №1027
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66242
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)
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Прогнозовано, внаслідок змін 2016 року вартість по-

слуг із судового представництва зросла. Видається, що 

саме ця обставина стала передумовою внесення такого 

проекту змін до Конституції України Президентом України.

Експерти ЦППР не підтримували запровадження 

монополії адвокатури при проведенні судової реформи 

2016 року через прогнозовані проблеми забезпечення 

правничої допомоги людині внаслідок збільшення вар-

тості послуг адвокатів, недостатню кількість адвокатів у 

сільських місцевостях.

III. Беззмістовні та декларативні

1. Проект Закону №1016 «Про внесення змін до ста-

тей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених 

Верховної Ради України)». Детальна аналітика. 

2. Проект Закону №1028 «Про внесення зміни до 

статті 85 Конституції України (щодо консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради 

України)». Детальна аналітика. 

3. Проект Закону №1015 «Про внесення змін до стат-

ті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи 

народу)». Детальна аналітика. 

Пропоновані зміни з цього блоку не вносять якихось 

нових норм правового регулювання, а є лише деклара-

тивними. Наприклад, закріплюється конституційно-пра-

вовий статус Уповноважених Верховної Ради України 

за додержанням Конституції України і законів в окремих 

сферах без закріплення за ними будь-яких повноважень 

і без визначення взаємодії Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини з «новими» Уповноваженими.

Закріплення в Конституції за Парламентом права 

створення у межах коштів, передбачених у Державно-

му бюджеті України, для здійснення своїх повноважень 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних орга-

нів Верховної Ради України не має змістовного наван-

таження. Органи, що відповідають характеристиці «кон-

сультативних, дорадчих та інших допоміжних органів», 

створювалися Парламентом раніше та існують сьогодні.

Беззмістовним також вбачається закріплення права 

законодавчої ініціативи за народом України без мож-

ливості його реалізувати, оскільки відсутня визначена 

процедура участі «народу» в законодавчій ініціативі та 

без деталізації такого незрозумілого суб’єкта з правової 

точки зору, як народ України.

Відбувся парламентський 
 конституційний семінар

23 вересня 2019 року ЦППР спільно з Програмою 

USAID «РАДА», Венеційською комісією та Міжна-

родним інститутом демократії та сприяння виборам 

(International IDEA) провели Парламентський консти-

туційний семінар та вперше публічно обговорили кон-

ституційні ініціативи Президента України Володимира 

Зеленського.

Перший із запланованих парламентських консти-

туційних семінарів присвятили процедурі зміни Кон-

ституції та вже внесеним на розгляд Верховної Ради 

України президентських законопроектів. До діалогу 

були запрошені представники усіх парламентських 

фракцій, українські та міжнародні експерти і фахові 

організації.

У заході також взяли участь голова правління ЦППР 

Ігор Коліушко та член правління Юлія Кириченко. 

Наступний конституційний семінар буде присвячено 

достроковому припиненню повноважень народного де-

путата України. Захід відбудеться 16 жовтня 2019 року.

Голова правління Ігор Коліушко наголосив: 
«Конституційні зміни повинні виходити з комп-
лексного бачення конституційної реформи, 
суспільство спочатку має побачити концеп-
цію конституційних змін. Внесення одночас-
но сімома окремими законопроектами змін 
до Конституції – помилковий шлях».

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66256
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)» №1016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66263
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)»
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66254
http://pravo.org.ua/ua/review/points/september_points_2019/#Проект Закону «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)» №1015
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електронного урядування України.

Основні зміни Закону про перезавантаження вла-

ди стосуються інституту державної служби: порядку 

прийняття на державну службу та звільнення з неї, 

дисциплінарної відповідальності державних службов-

ців, захисту прав, оплати праці, переліку повноважень 

Національного агентства з питань державної служби, 

діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. Новацією є запровадження контракту про про-

ходження державної служби.

Експерти ЦППР підтримують підхід зі створення но-

вим Урядом такої кількості міністерств, яка дозволить 

реалізувати Програму його діяльності. Зарубіжний дос-

від свідчить, що в різних країнах може існувати різна 

кількість міністерств. Головне, щоб усі напрями держав-

ної політики перебували у сфері впливу Уряду. Однак 

ЕФЕКТИВНИЙ УРЯД

Початок роботи нового Уряду

До формування нового складу Уряду в Україні 

функціонувало 19 міністерств. Зараз – 15. Новий склад 

Уряду та вся система органів виконавчої влади будуть 

працювати в умовах змін, внесених до законів «Про 

державну службу», «Про Кабінет Міністрів України», 

«Про центральні органи виконавчої влади».

Перейменовані Міністерство регіонального розвит-

ку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України на Міністерство розвитку громад та територій 

України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України – на Міністерство розвитку економіки, торгів-

лі та сільського господарства України (до нього при-

єднали реорганізоване Міністерство аграрної політики 

та продовольства України); Міністерство екології та 

природних ресурсів України – на Міністерство енерге-

тики та захисту довкілля України (до нього приєднали 

реорганізоване Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості); Міністерство у справах ветеранів Укра-

їни – на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України (до нього приєднали реорганізоване Міністер-

ство з питань тимчасово окупованих територій та вну-

трішньо переміщених осіб України).

Ліквідували Міністерство культури України і Мініс-

терство молоді та спорту України, а також реорганізу-

вали Міністерство інформаційної політики України та 

утворили Міністерство культури, молоді та спорту Укра-

їни. Утворили Міністерство цифрової трансформації 

України, реорганізувавши Державне агентство з питань 

29 серпня був сформований новий склад Уряду, який очолив Прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук. У зв’язку з цим змінено перелік міністерств. 19 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади», яким внесені суттєві зміни до 
Закону «Про державну службу». Керуючись цими змінами, Уряд розпочав масові кадрові «чистки» керівного 
складу центральних органів виконавчої влади. Окрім того, у вересні Уряд працював над підготовкою 
Програми своєї діяльності.

ПІДСУМОК МІСЯЦЯ

Новий склад Кабінету Міністрів України Парламент 
призначив 29 серпня 2019 року. Фото: КМУ.

https://www.kmu.gov.ua/ua/mediagallery/verhovna-rada-priznachila-sklad-novogo-kabinetu-ministriv-ukrayini
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закріплення за одним міністерством великої кількості 

напрямів може знизити ефективність його діяльності за 

кожним з них.

Потреба внесення змін до Закону про державну 

службу була продиктована узагальненням трирічної 

практики його застосування. Робоча група НАДС біль-

ше року працювала над відповідною редакцією законо-

проекту. Частина цих пропозицій наразі відображена в 

Законі про державну службу. Наприклад, змінено підхід 

до оплати праці державних службовців. І хоча редак-

ція цієї статті не є бездоганною, закладений у ній під-

хід сприятиме вдосконаленню правового регулювання 

цього питання.

Але в Закон про державну службу внесені і зміни, 

які раніше не обговорювалися в експертному серед-

овищі і пов’язані зі зміною політичного керівництва 

держави. Це стосується, наприклад, інституту укла-

дання контракту про проходження державної служби 

та додаткових підстав припинення державної служби 

окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта 

призначення.

Суб’єкт призначення може ухвалити рішення про 

звільнення державного службовця категорії «А» (ви-

щий корпус державної служби) з власної ініціативи, за 

поданням Прем’єр-міністра або відповідного міністра чи 

керівника ЦОВВ протягом чотирьох місяців з дня при-

значення Прем’єр-міністра України або відповідного 

міністра чи керівника ЦОВВ з одночасним зарахуван-

ням такого державного службовця за штат відповідного 

державного органу. 

На нашу думку, це порушує засади стабільності 

державної служби, незалежності персонального скла-

ду державної служби від змін політичного керівництва 

держави, нівелює ті прогресивні досягнення, які вже 

відбулися у сфері державної служби за останні три 

роки. Є питання і щодо «зарахування державного служ-

бовця за штат відповідного державного органу».

Керуючись цими змінами до Закону про державну 

службу, звільнили керівників ЦОВВ, які були призначе-

ні на посади за результатами конкурсу. Наприклад, ке-

рівників Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України Сергія Кузьміна, Державної служби геології та 

надр України Олега Кирилюка.

Відповідно до змін у законодавстві можуть бути 

звільнені і державні секретарі міністерств. Напри-

клад, уже звільнили Олексія Перевезенцева з поса-

ди державного секретаря Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. Це суперечить основно-

му призначенню інституту державного секретаря – 

зберігати інституційну пам’ять міністерства, допомагати 

новопризначеному міністру з’ясувати всі питання 

роботи міністерства, організовувати професійну роботу 

апарату міністерства.

Засідання нового Уряду під головуванням Прем’єр-
міністра Олексія Гончарука. Фото: КМУ.

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zvilnennya-kuzmina-s-s-z-posadi-golovi-derzhavnoyi-arhitekturno-budivelnoyi-inspekciyi-ukrayini-i250919
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/818-2019-%D1%80
https://www.kmu.gov.ua/ua/mediagallery/premyer-ministr-ukrayini-oleksij-goncharuk-proviv-zasidannya-uryadu
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«Запропоновані законопроектом №1067 зміни 
до Закону «Про адміністративні послуги» не 
гарантують дерегуляції. Навпаки, вони несуть 
ризики свавілля на практиці, а також порушен-
ня Конституції, втручання у сферу місцевого 
самоврядування. Українські реалії показують, 
що встановлення назв адмінпослуг, визначен-
ня суб’єктів їх надання і переліків документів 
для таких послуг підзаконними актами призво-
дить до збільшення рівня корупції у цій сфері, 
збільшення кількості непотрібних для громадян 
«послуг» і наживи на них. Тому цю частину зако-
нопроекту необхідно відхилити або ж шукати 
більш збалансовані рішення», – переконаний 
експерт ЦППР Євген Школьний.

Законопроект №1067 з питань 
дерегуляції загрожує здобуткам 
реформи адмінпослуг

У Верховній Раді України зареєстровано і включено 

до порядку денного законопроект №1067 про приско-

рення дерегуляції, який загрожує реформі системи на-

дання адміністративних послуг.

29 серпня 2019 року у Верховній Раді України де-

путати від фракції «Слуга народу» зареєстрували зако-

нопроект №1067. Уже 10 вересня його було включено 

до порядку денного. Законопроект має на меті спри-

яння дерегуляції, а отже, зачіпає сферу адміністратив-

них послуг, передбачаючи низку змін до Закону «Про 

адміністративні послуги». Зокрема, найменування ад-

міністративної послуги та підстави для її одержання, 

суб’єкт надання адміністративної послуги та його пов-

новаження з надання адміністративної послуги, а також 

перелік і вимоги до документів, необхідних для отри-

мання адміністративної послуги, будуть визначатися не 

на рівні закону, а Кабінетом Міністрів України, тобто на 

рівні урядових підзаконних актів. Це несе загрозу ре-

формі системи надання адміністративних послуг, що є 

однією з найуспішніших в Україні. 

ЦППР вважає, що пропоновані зміни неприйнятні з 

таких причин:

1. Визначення найменування адміністративної по-

слуги та підстави для її одержання на підзаконному рів-

ні несе ризики необґрунтованого подрібнення Урядом 

однієї адміністративної послуги на декілька окремих. 

В Україні вже була практика затвердження так званих 

«переліків послуг» підзаконними актами, що мали на 

меті збільшення їхньої кількості та заробляння коштів 

на громадянах. Норми, що несуть такі ризики, навпа-

ки, суперечать процесу дерегуляції. Саме тому в Законі 

«Про адміністративні послуги» було закріплено, що їх 

найменування та підстави для одержання встановлю-

ються законами.

2. Норма законопроекту про визначення суб’єктів 

надання адміністративних послуг та їх повноважень з 

надання таких послуги Урядом на підзаконному рівні 

суперечить Конституції України. Так, згідно з ч. 2 стат-

ті  6 Конституції органи законодавчої, виконавчої та 

судової влади здійснюють свої повноваження у вста-

новлених Конституцією межах і відповідно до законів 

України. Отже, Уряд не може своїми підзаконними акта-

ми наділяти новими повноваженнями інші органи влади. 

Також ця норма законопроекту несе загрозу втручання 

в місцеве самоврядування.

3. Визначення переліку і вимог до документів, не-

обхідних для отримання адміністративної послуги, 

підзаконними актами Кабінету Міністрів є найбільшим 

ДОБРОЗИЧЛИВА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

У Верховній Раді України зареєстровано і включено до порядку денного законопроект 
№1067 про прискорення дерегуляції, який здатний звести нанівець низку здобутків реформи системи надан-
ня адміністративних послуг.

ПІДСУМОК МІСЯЦЯ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66293
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66293
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66293
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66293
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/36-ix
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/36-ix
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/36-ix
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негативом цього законопроекту. З одного боку, цей 

механізм може бути використаний для дерегуляції. З 

іншого боку, він може так само шкодити дерегуляції 

та спричинити для громадян і бізнесу додаткову бю-

рократію. Незалежно від намірів чинного Уряду треба 

зважати, що уряди будуть змінюватися. І підзаконне 

регулювання не має належного рівня прозорості та 

стабільності, а також врахування інтересів громадян. 

Так, сьогодні деякі переліки документів для отримання 

навіть базових (найпопулярніших) адмінпослуг (напри-

клад, паспорта) визначаються підзаконними актами. Це 

часто призводить до того, що від громадян вимагають 

додаткові документи, які нічим не передбачені. Інколи 

переліки документів для отримання адмінпослуг ви-

значаються кількома підзаконними актами. Громадянам 

незручно їх знаходити і ознайомлюватися з їх змістом. 

Понад те, вони навіть можуть суперечити один одному. 

Окрім того, підзаконні акти можна швидко і непрозоро 

доповнювати новими вимогами і документами для 

отримання адмінпослуг. Отже, громадяни будуть 

мінімально захищені від ризиків свавілля.
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На думку експерта ЦППР Романа 
Куйбіди, «проект потребує ретельного 
доопрацювання, інакше він несе серйозні 
загрози для посилення політичної 
залежності суддів та керованості 
суддівського корпусу».

СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
Експерти ЦППР виявили серйозні недоліки в президентському законопроекті про 

реформу органів суддівського врядування. Відбулися кадрові зміни у Вищій раді правосуддя.

ПІДСУМОК МІСЯЦЯ

Експерти ЦППР проаналізували 
президентський проект реформи 
органів суддівського врядування

12 вересня Верховна Рада України ухвалила в пер-

шому читанні законопроект №1008 «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо діяльності органів суд-

дівського врядування», який передбачає:

• розпуск чинної Вищої кваліфікаційної комісії суд-

дів та формування нового складу за новим принципом;

• зменшення кількості членів Комісії – з 16 до 12;

• створення Комісії з питань доброчесності та ети-

ки, яка контролюватиме доброчесність членів Вищої 

ради правосуддя та ВККС та може ініціювати їх звіль-

нення;

• скорочення строку дисциплінарного проваджен-

ня (до 30 днів з моменту отримання скарги) та надання 

права ініціювати провадження членам ВРП та Комісії з 

питань доброчесності та етики;

• скорочення чисельності суддів Верховного 

Суду – з максимальних 200 до 100 суддів;

• зменшення винагороди членам Вищої ради пра-

восуддя, ВККС та суддям Верховного Суду;

• люстрацію керівників ВККС і Державної судової 

адміністрації України.

Експерти ЦППР підготували висновок на проект 

і підтримали перезавантаження ВККС із залученням 

міжнародних експертів. Однак вони звернули увагу на 

численні недоліки проекту, зокрема такі:

• збереження без змін чинного складу ВРП, який 

також дискредитував себе діяльністю в інтересах нечес-

них суддів і політичних сил, з одночасним розширенням 

її повноважень, зокрема й щодо нової ВККС;

• складність потрапляння до складу Комісії агентів 

змін внаслідок вимог, за яких до неї можуть потрапити 

лише представники системи, яку слід реформувати;

• завідома неефективність Комісії з питань добро-

чесності та етики;

• надто короткий строк дисциплінарного провад-

ження, який дозволятиме суддям уникати відповідаль-

ності;

• скорочення ВС за відсутності наперед визначених 

критеріїв може бути використано в політичних цілях для 

відсіву нелояльних суддів.

Суддівське врядування: досвід 
України, Грузії та Молдови

13 вересня ЦППР та Фундація DEJURE в Одесі про-

вели конференцію «Суддівське врядування в країнах 

Східного партнерства: Україна, Грузія, Молдова». У за-

ході взяли участь представники органів суддівського 

врядування, судді, українські та міжнародні експерти. 

Присутні зосередилися на обговоренні реформ у 

сфері правосуддя в Україні, Грузії та Молдові відповідно 

до цілей Східного Партнерства до 2020 року, а також 

приділили увагу змінам, запропонованим у законопро-

екті №1008 «Про внесення змін до деяких законів Укра-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66251
http://pravo.org.ua/ua/news/20873883-visnovok-na-proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakoniv-ukrayini-schodo-diyalnosti-organiv-suddivskogo-vryaduvannya
http://pravo.org.ua/ua/news/20873906-suddivske-vryaduvannya-dosvid-ukrayini,-gruziyi-ta-moldovi
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66251
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їни щодо діяльності органів суддівського врядування».

Також на конференції експерти презентували два 

дослідження: «20 досягнень Східного партнерства 

до 2020 року: поступ України у сфері правосуддя», у 

якому, окрім аналізу поточного стану реалізації 

цілей, подано рекомендації для їхнього досягнен-

ня, та «Суддівська (не)залежність: уроки суддівського 

врядування для країн Східного партнерства», де про-

аналізовано результати діяльності органів суддівсько-

го врядування в Молдові, Грузії та Україні та надано ре-

комендації з формування складу органів суддівського 

врядування у вказаних країнах.

Захід відбувся за підтримки Європейського Союзу 

та Міжнародного фонду «Відродження» в межах гран-

тового компоненту проекту «Громадська синергія» під 

егідою Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства.

Відбулися кадрові зміни у ВРП

24 вересня Вища рада правосуддя припинила пов-

новаження голови ВРП В. Говорухи на підставі поданої 

ним заяви та обрала нового голову – А. Овсієнка. Як по-

відомлялося, журналісти зафіксували візит А. Овсієнка 

та В. Говорухи до Офісу Президента України напере-

додні розгляду ВРП питань про відсторонення суддів, 

які, за версією слідства, намагалися перешкодити про-

веденню кваліфікаційного оцінювання.

30 вересня Президент призначив членом ВРП за 

своєю квотою О. Блажівську, одну з двох переможців 

конкурсу, щодо яких громадські організації висловили 

зауваження. Зокрема, виявлено, що О. Блажівська була 

призначена суддею відразу після призначення її батька 

заступником Генерального прокурора України, хоча до 

цього вона працювала помічником нотаріуса. Також у 

громадськості виникли численні питання до майна судді 

та членів її сім’ї.

Незважаючи на те, що комісія, яка проводила кон-

курс, рекомендувала Президенту шість кандидатів для 

призначення на дві вакантні посади члена ВРП, ще од-

ного члена ВРП Президент наразі не призначив.

Спроби посилити роль ВРП у судовій системі, при-

значення Президентом до складу ради особи, до якої 

є зауваження громадськості, зміна голови ВРП на осо-

бу, яка була помічена у зв’язках з Офісом Президента, 

може свідчити про намагання посилити політичний кон-

троль над діяльністю цього органу суддівського вряду-

вання.

http://pravo.org.ua/ua/about/books/20eastpart/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/20eastpart/
https://dejure.foundation/library/suddivska-ne-zalezhnist
https://dejure.foundation/library/suddivska-ne-zalezhnist
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
http://www.irf.ua/
http://eap-csf.org.ua/
http://eap-csf.org.ua/
http://www.vru.gov.ua/news/5388
http://www.vru.gov.ua/news/5382
https://www.president.gov.ua/documents/7202019-29817
https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2019/konkurs_do_vrp/
https://www.facebook.com/WLADLAW/photos/a.489780158179114/902578986899227/
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ПРОТИкорупції
5 вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд. Наразі він уже здійснює судовий 

розгляд у перших кримінальних провадженнях. Від цього суду очікують неупереджене та об’єктивне здійснення 
правосуддя у справах про корупційні та пов’язані з корупцією злочини.

ПІДСУМОК МІСЯЦЯ

Верховна Рада України розглядає 
президентські законодавчі 
ініціативи 

Народні депутати розглядають законопроекти, по-

дані Президентом України Володимиром Зеленським, 

спрямовані на розв’язання проблем у сфері запобігання 

та протидії корупції.

Наприкінці серпня на розгляд Верховної Ради Укра-

їни надійшло декілька законопроектів, які стосуються 

антикорупційної політики, серед них ініціативи про 

уточнення підсудності Вищого антикорупційного суду, 

перезавантаження Національного агентства з питань 

запобігання корупції, захисту викривачів корупції, від-

новлення кримінальної відповідальності за незаконне 

збагачення і запровадження цивільної конфіскації необ-

ґрунтованих активів публічних службовців тощо. Пер-

ший з цих законопроектів, який стосується підсудності 

ВАС, уже ухвалений і набув чинності, усунувши ризик 

надмірного навантаження на новостворений суд. На 

початку жовтня ухвалено закон про перезапуск НАЗК. 

Третій законопроект ухвалений у першому читанні й 

готується до другого читання в Комітеті ВРУ з питань 

антикорупційної політики.

Експерти ЦППР у висновках на більшість із запро-

понованих законодавчих ініціатив надали свою оцінку і 

рекомендації, яким чином ці законопроекти мож-

на було б удосконалити при підготовці до другого 

читання, щоб уникнути потенційних проблем під 

час реалізації нових положень законодавства. 

Експерти ЦППР підготувати звіти про 
кримінальну статистику в Україні та 
про судову практику в справах про 
адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією

У вересні експерти ЦППР завершили звіт про кри-

мінальну статистику в Україні, який розроблено на 

основі спеціальної методології. У звіті проаналізовані 

міжнародні статистичні стандарти ООН та ЄС, поточна 

практика збирання та оприлюднення відповідних ста-

тистичних даних, сформульовано висновки та надані 

рекомендації, яким чином можна вдосконалити систе-

му кримінальної статистики в Україні. Зі звітом можна 

ознайомитись на веб-сайті ЦППР за посиланням.

Також завершено звіт за результатами узагальнен-

ня судової практики у справах про адміністративні пра-

вопорушення, пов’язані з корупцією. У ньому проана-

лізовано значну кількість судових рішень у відповідних 

справах про адміністративні правопорушення, визначе-

но основні виклики у забезпеченні невідворотності по-

карання за такі правопорушення та надано пропозиції 

з усунення цих проблем. Звіт також оприлюднений на 

веб-сайті ЦППР за посиланням.

http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/legislation_comments/
http://pravo.org.ua/ua/news/20873918-eksperti-tsppr-pidgotuvali-zvit-z-kriminalnoyi-statistiki-v-ukrayini
http://pravo.org.ua/ua/news/20873920-uzagalnennya-sudovoyi-praktiki-u-spravah-pro-administrativni-pravoporushennya,-povyazani-z-koruptsieyu-statti-172-4-172-9-kupap


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ №21

www.pravo.org.ua

ВИДАННЯ

Усі видання в електронному форматі  

можна завантажити на сайті  

Центру політико-правових реформ: 

http://pravo.org.ua/ua/about/books/

Інструменти 
зміцнення довіри 
до суду в Україні

Роман Куйбіда,  

Максим Середа,  

Mихайло Жернаков

Узагальнення судової 
практики у справах 
про адміністративні 
правопорушення, 
пов’язані з корупцією 
(статті 172-4–172-9 
КУпАП)

Олександр Дудоров

Функціонування оцінки корупційних 
ризиків та антикорупційних програм 
у державних органах: поточний стан 
і діяльність Національного агентства 
з питань запобігання корупції за цим 
напрямом

Антон Марчук

Звіт за результатами 
аналізу проблеми 
недоторканності 
народних депутатів 
України

Костянтин Задоя, 

Микола Хавронюк

20 досягнень Східного 
Партнер ства до 2020 
року: поступ України у 
сфері правосуддя

Звіт щодо 
кримінальної 
статистики в Україні

Микола Хавронюк, Руслан 

Шехавцов

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЗВІТ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ  

ПРОБЛЕМИ НЕДОТОРКАННОСТІ  
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

 
 
 

Автор: Костянтин Задоя, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
Редактор: Микола Хавронюк, 

доктор юридичних наук, професор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ – 2019 

1

20 ДОСЯГНЕНЬ  
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ДО 2020 РОКУ: 
ПОСТУП УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ

ВЕРЕСЕНЬ 2019

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ  
щодо кримінальної статистики  

в Україні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ - 2019 
 

  

ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ 
ДО СУДУ В УКРАЇНІ 

ПІДГОТУВАЛИ: 

Роман Куйбіда, к.ю.н., заступник голови правління Центру 
політико-правових реформ 
Михайло Жернаков, д.ю.н., директор Фундації «DEJURE» 
Максим Середа, експерт Центру політико-правових 
реформ 
 
Peer review: 
Ліно Бросіус, головний менеджер проектів Центру 
міжнародної правової співпраці (Нідерланди) 

АНАЛІТИЧНА 
ЗАПИСКА 

ДАТА: 

26 вересня 2019 р. 

Проект «Побудова мостів в державній політиці: Україна» реалізується за фінансової 
підтримки Foundation Open Society Institute в співпраці з OSIFE при Open Society Foundation.  
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Узагальнення судової практики  
у справах про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією 
(статті 172-4 172-9 КУпАП) 

 
 
 
 
 
 

Підготував: 
д. ю. н., проф. Дудоров О. О. 

 
 
 
 
 

Київ – 2019 

http://pravo.org.ua/ua/about/books/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ№21

www.pravo.org.ua

 

e-mail: centre@pravo.org.ua

тел.: +38 044 278 03 17

 +38 044 278 03 72

факс: +38 044 278 16 55 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 4, оф. 13, 

www.facebook.com/pravo.org.ua/

www.pravo.org.ua 

Парламентський конституційний семінар 
(16 жовтня, Київ) 

Обговорення моделей майбутнього 
адміністративно-територіального устрою 
субрегіонального рівня областей України  

(дати уточнюються, Луцьк, Рівне, 
Сєвєродонецьк, Суми, Чернігів).

АНОНСИ

http://www.facebook.com/pravo.org.ua/
http://pravo.org.ua/

