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Щомісячний інформаційний бюлетень Центру політико-правових реформ (далі - ЦППР) присвячено аналізу 
реформування 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.

Команда ЦППР

Дорогі друзі та колеги!
Вітаємо вас з Новим Роком  

та Різдвом Христовим!
Щиро віримо, що чудеса трапляються, коли 

заради них ми наполегливо працю ємо, причому 
стаються вони не лише в новорічну ніч.

Тому команда ЦППР бажає всім чудес ного 
сповнення ваших найзаповітніших мрій, а Україні – 
розвитку і подальшого становлення як ефективної 
демократичної держави.

https://www.facebook.com/pravo.org.ua/
https://www.youtube.com/user/pravocentre
https://twitter.com/pravo_center
http://www.pravo.org.ua
http://www.pravo.org.ua
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Перспективи проведення 
неконституційного референдуму

1 грудня 2017 року під час виступу на урочистостях 

з нагоди Дня працівників прокуратури, Президент 

України заявив, що незабаром в Україні точно пройдуть 

референдуми – і про вступ до НАТО, і про членство в 

Євросоюзі. При цьому в Україні вже п’ять років не існує 

демократичної процедури проведення референдумів. І 

ні Президент, ні Парламент, ні Конституційний Суд не 

робить кроки для вирішення цієї проблеми. Про це 

вкотре нагадали представники ЦППР та IFES.

Так, 1 грудня представники ЦППР та IFES вкотре 

нагадали про дію в Україні недемократичної процедури 

для національних референдумів, яка встановлена в 

Законі України «Про всеукраїнський референдум» та 

оприлюднили Заяву.

Нагадаємо, що у  листопаді 2012 року за часів 

режиму Януковича у неконституційний спосіб було 

«прийнято» Закон «Про всеукраїнський референдум», 

який суперечить Конституції України та європейським 

стандартам. Проведення всеукраїнського референдуму 

відповідно до норм цього Закону призведе до 

викривлення результату волевиявлення народу. 

Громадяни за новим Законом отримали формальне 

право прийти проголосувати на референдумі без 

гарантій отримати результат, який буде відображати 

їх волевиявлення. Фактично, Закон встановлює ще 

один механізм для прийняття владою рішень через 

маніпулювання результатами волевиявлення громадян. 

Органи державної влади можуть безпосередньо 

впливати на кінцевий результат національного рефе

рендуму практично на всіх етапах його проведення.

Правові  механізми вирішення цієї проблему запу

щені. Проект нової редакції Закону «Про всеукраїнсь кий 

референдум» (проект Закону №2145а) зареєстрований 

в Парламенті ще 23 червня 2015 року. Проте  Верховна 

Рада не розглядає його. Питання неконституційності 

чинного Закону поставлене перед Конституційним 

Судом (КСУ) 3 роки тому. КСУ відкрив провадження по 

КОНСТИТУЦіЯ
цій справі, під час усного слухання усі учасники процесу 

висловилися щодо неконституційності Закону, а далі 

спостерігаємо бездіяльність Суду. Юлія Кириченко: 

«Закликаємо Верховну Раду України скасувати Закон 

«Про всеукраїнський референдум» та невідкладно 

ухвалити його нову редакцію, яка відповідатиме 

Конституції України, а також європейським стандартам 

та кращим практикам, а Конституційний Суд України – 

прискорити процес розгляду та прийняття рішення у 

справі щодо неконституційності даного Закону».

Криза конституційного судочинства 
триває

12 грудня знову не відбулося обрання Голови 

Конституційного Суду. КСУ вже тричі безрезультатно 

намагався обрати свого Голову (12 грудня, 2 листопада 

та 18 травня). Цей Суд досі не ухвалив свій Регламент, 

що не дозволяє почати розгляд конституційних скарг 

(зараз до КСУ надійшла 461 конституційна скарга).

За 2017 рік Конституційний Суд ухвалив 

лише три рішення. В Рішенні № 2р/2017 визнано 

неконституційним положення Закону «Про вищу 

освіту», що засвідчило формальний підхід КСУ, без 

врахування сутнісного змісту.

Зазначимо про визнання неконституційними 

положень «закону про партійну диктатуру», які 

дозволяли партіям свавільно змінювати черговість 

кандидатів в партійних списках вже після результатів 

виборів.

Нагадуємо, що Конституційний Суд працює не 

в повному складі, сьогодні у ньому є 4 вакантні 

посади. Триває відбір суддів Конституційного Суду у 

Верховній Раді та у Президента. Призначення суддів 

КСУ відповідно до термінів, закладених у Законі «Про 

Конституційний Суд України», має відбутися до кінця 

цього року.  З інформацією про кандидатів можна 

ознайомитися на сайті Центру політикоправових 

реформ.

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.president.gov.ua/news/prezident-vpevnenij-sho-ukrayinci-pidtrimayut-na-referendumi-44782
http://pravo.org.ua/ua/news/20872479-zayava-schodo-nekonstitutsiynogo-zakonu-pro-vseukrayinskiy-referendum
http://pravo.org.ua/ua/news/20872479-zayava-schodo-nekonstitutsiynogo-zakonu-pro-vseukrayinskiy-referendum
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5475-17/print
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55689
https://www.youtube.com/watch?v=2x8TXhTozfI
http://www.ccu.gov.ua/publikaciya/poryadok-dennyy-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-na-12-14-grudnya-2017-r
http://www.ccu.gov.ua/publikaciya/poryadok-dennyy-zasidan-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-na-31-zhovtnya-ta-1-2-lystopada
http://www.ccu.gov.ua/publikaciya/poryadok-dennyy-plenarnyh-zasidan-ta-zasidan-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-na-16-18
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-skargy-shcho-nadiyshly-do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-za-stanom-na-12-grudnya
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2-p_2017.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/3-p_2017.pdf
http://pravo.org.ua/ua/news/20872467-informatsiya-pro-kandidativ-na-posadu-suddi-konstitutsiynogo-sudu-za-kvotoyu-prezidenta
http://pravo.org.ua/ua/news/20872523-informatsiya-pro-kandidativ-na-posadi-suddiv-konstitutsiynogo-sudu-ukrayini-za-kvotami-verhovnoyi-radi-ta-prezidenta-ukrayini
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органів виконавчої влади»  «Деякі питання реаліза

ції комплексної реформи державного управління», 

а також до постанови від 18 січня 2017 р. «Питання 

оплати праці працівників державних органів».

У зв’язку з виникненням двох вакансій пред

ставників громадських об’єднань, наукових уста

нов та навчальних закладів у складі Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби, оголошений 

конкурс для їх заповнення. Згідно із Законом «Про 

державну службу», ця робота здійснюється на гро

мадських засадах. До 20 грудня триває прийняття 

документів від гро мад ських об’єднань, наукових 

установ та навчальних закладів, що претендують 

на висування кандидатів до складу Комісії. Сам 

конкурс відбудеться 13 лютого 2018 р. 

Реформа міністерств. Новини 
державної служби

У грудні продовжувалися дискусії щодо осо

бливостей діяльності директоратів міністерств та 

методології аналізу ними політики. Розпочалися 

тренінгові навчання директорів директоратів та 

обраних на конкурсних засадах державних екс

пертів. За даними 6 грудня збоку Національно

го агентства України з питань державної служби 

(НАДС), проведено 150 та оголошено 142 нових 

конкурси на посади «реформаторів» у директора

тах міністерств. Для участі у конкурсах документи 

подали 8 701 кандидат. Переможцями конкурсів є 

88 осіб (47 осіб – з числа державних службовців, 

41 особа вперше вступає на державну службу). На 

решту посад (62) переможці визначені не були.

1 грудня Уряд схвалив Концепцію впроваджен

ня інформаційної системи управління людськими 

ресурсами в державних органах, затвердив План 

заходів щодо її реалізації та визначив НАДС від

повідальним за реалізацію Концепції та виконання 

Плану заходів.

Були внесені певні зміни до постанов Уряду 

від 18 серпня 2017 р. «Деякі питання упорядку

вання структури Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, апарату міністерств та інших центральних  

Закликаємо усіх компетентних у питаннях 
державної служби громадських експертів 
і науковців брати участь у цьому конкурсі, 
але при цьому заздалегідь складати 
обіцянку не претендувати самим на посади 
в державній службі впродовж перебування 
у складі Комісії.

ЕФЕКТИВНИЙ УРЯД

http://www.pravo.org.ua
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/
https://www.youtube.com/user/pravocentre
https://twitter.com/pravo_center
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/910-2017-%D0%BF
http://www.centre-kiev.kiev.ua/news/trening-z-pytan-reform.shtml
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/917-2017-%D0%BF
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економічної еліти, або навпаки змарнують очікування 

щодо нових стандартів поведінки, – покаже час. Хо

четься бути оптимістом і вірити, що новий Верховний 

Суд не лише не розгубить той кредит довіри, а й при

множить його».

Набрали чинності нові редакції 
процесуальних кодексів

З початком роботи Верховного Суду набрали 

чинності нові редакції Цивільного і Господарського 

процесуальних кодексів і Кодексу адміністративного 

судочинства. Зміни зумовлені потребою забезпечити 

перехід від 4рівневої системи судів до 3рівневої. 

Запроваджено новий інститут касації. Також 

передбачені зміни щодо запровадження електронного 

правосуддя, спрощення судового процесу, запуску 

присудової медіації тощо. 7 грудня Верховна Рада 

внесла низку технічних поправок до цих кодексів.

Новий Верховний Суд розпочав 
судову діяльність

15 грудня, в День працівника суду, офіційно роз

почав роботу щодо здійснення правосуддя новий 

Верховний Суд. Напередодні початку роботи Верхов

ного Суду, Центр політикоправових реформ провів  

опитування, щоб з’ясувати очікування правничого се

редовища від нової інституції.

55% опитаних правників вірять, що новий Верхов

ний Суд зможе позитивно вплинути на підвищення до

віри громадян та бізнесу до української системи пра

восуддя. Вочевидь, це пов’язано з очікуваннями, що 

Верховний Суд повинен буде вживати дієвих заходів, 

щоб виправдати проведення реорганізації судів найви

щого рівня.

На жаль, попри досить високі очікування від Вер

ховного Суду, аж 57% опитаних правників негативно 

оцінюють спроможність нового Верховного Суду про

тистояти політичним впливам. 45 % опитаних юристів 

вірять у те, що судді Верховного Суду будуть добро

чесними, і майже стільки ж (42%) – не вірять у це.

Правники впевнені, що судді Верховного Суду ма

ють запровадити нові стандарти поведінки, передусім: 

негайне оприлюднення фактів втручання збоку політи

ків і публічних службовців, інших осіб у діяльність Вер

ховного Суду; у разі обґрунтованих публічних звинува

чень у нечесній поведінці – звільнення судді з власної 

ініціативи; не приватизовувати житло, яке виділене як 

службове.

Експерт ЦППР Роман Куйбіда: «На початку діяль

ності Верховного Суду правники мають досить високі 

очікування від нього, попри те, що більшість не вірить 

у його спроможність протистояти політичним впли

вам. Чи зможуть судді цього Суду зламати суспільні 

стереотипи про суддів як прислужників політичної чи  

Запровадження нових редакцій кодексів 
зумовило значні проблеми на практиці, 
зокрема внаслідок прогалин та нечіткості 
перехідних положень. Наприклад, в 
адміністративному судочинстві змінено 
підсудність соціальних спорів і спорів з 
органами місцевого самоврядування – 
тепер ці справи повинні розглядати окружні 
адміністративні суди, а не місцеві загальні 
суди. Закон не містить відповіді стосовно 
того, що робити із раніше відкритими 
провадженнями у таких справах. Також 
у законі відсутні інструкції, як діяти 
адміністративному суду, який отримав 
справу з порушенням правил предметної 
юрисдикції.

СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

http://www.pravo.org.ua
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/
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http://pravo.org.ua/ua/news/20872501-riven-doviri-ekspertiv-do-novogo-verhovnogo-sudu-visokiy--rezultati-opituvannya
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ЧЕСНІ ОРГАНИ 
ПРАВОПОРЯДКУ

Скорочення кількості прокурорів у 
2018 році не відбудеться

7 грудня Верховна Рада ухвалила вцілому зміни до 

Закону про прокуратуру (реєстр. № проекту 7160), на 

підставі яких відмінила скорочення кількості прокуро

рів до 10 тисяч з 1 січня 2018 року. Згідно із зазначеними 

змінами, кількість працівників прокуратури може і на

далі залишатися в межах 15 000 осіб.

Це рішення парламенту йде врозріз з процесами 

реформування системи правосуддя в Україні, адже 

змінами до Конституції від 2 червня 2016 року суттєво 

зменшені функції і повноваження прокуратури. Вона 

остаточно позбавлена функції загального нагляду, 

представництва інтересів громадян у судах, а згодом 

буде позбавлена можливостей нагляду за місцями не

свободи. Незважаючи на ці конституційні новації, керів

ництво Генеральної прокуратури і парламентська біль

шість не бажали зменшувати кількість прокурорів. Але 

ухвалений закон не змінить ситуацію із навантаженням 

прокурорів на місцевому рівні – вони й надалі будуть 

перевантаженими роботою. Оскільки розподіл проку

рорів на центральному, регіональних і місцевому рів

нях є непропорційним. 

Член правління ЦППР О. Банчук зазначає, що 

Україна надалі залишатиметься “лідером” в Європі в 

антирейтингу кількості прокурорів з розрахунку на  

10 000 жителів.             

Впровадження закону «стоп маски-
шоу» спричинило проблеми у 
діяльності судів

7 грудня набрав чинності Закон про забезпечення 

дотримання прав учасників кримінального провадження 

під час здійснення досудового розслідування. 

Закон передбачає необхідність повної відеофіксації 

проведення кожного обшуку, обов’язок допуску 

адвокатів до процесу проведення обшуку в їхніх 

клієнтів, а також необхідність забезпечення технічної 

аудіофіксації всіх судових засідань з розгляду клопотань 

про обшуки, вилучення і арешт майна, застосування 

запобіжних заходів тощо. 

Однак в судах є недостатня кількість залів, 

забезпечених системою технічної фіксації засідань, 

що спричинило постійні черги зі слідчих і прокурорів, 

які змушені кожного дня з самого ранку вичікувати по 

кілька годин для повноцінного проведення засідань. 

З іншого боку, відсутність прокурорських черг 

у судах до часу набрання чинності Законом, може 

свідчити про те, що раніше відповідні засідання 

проводилися в кабінетах суддів або з порушенням 

встановленої процедури.   

Монополізація державою 
експертизи у кримінальних 
провадженнях

15 грудня набрали чинності зміни до Закону «Про 

судовомедичну експертизу», згідно з якими будьяка 

експертиза у кримінальному провадженні повинна 

проводитися у державних експертних установах. 

Ці зміни на практиці повністю нівелюють 

принцип змагальності кримінального правосуддя, 

оскільки державні експертні установи в першу чергу 

працюватимуть на замовлення слідчих і прокурорів, а 

сторона захисту не матиме можливостей замовлення 

альтернативних експертиз у приватних фахівців.
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ПРОТИкорупції
антикорупційної прокуратури, Національного агентства 

з питань запобігання корупції та Державного бюро 

розслі дувань шляхом висловлення їм недовіри простою 

більшістю голосів у Парламенті. В цей же день Комітет 

з питань Регламенту та організації роботи Верховної 

Ради (ВР) рекомендував їй включити цей законопроект 

до порядку денного сесії ВР і прийняти його за основу 

та в цілому. Лише завдяки зусиллям міжнародних 

організацій, послів інших держав та громадськості 

політиків вдалося переконати, що треба зупинити 

прийняття цього законопроекту. У разі його прийняття 

було б знищено гарантії незалежності ново створених 

антикорупційних органів.

Спроба перетворити антикорупційні органи в 

керовані «організації» цього разу провалилась. Однак 

ситуація залишається нестабільною та потребує 

якнайшвидшого вирішення у трьох основних напрямах: 

1) створення антикорупційного суду; 2) обрання 

неупе реджених аудиторів НАБУ; 3) недопущення 

спотворення законодавчих та інституційних основ для 

формування та реалізації антикорупційної політики  

шляхом протягування ініціатив окремих «залежних» 

народних  депутатів.

 

Верховна Рада усунула з 
посади одного з ключових 
антикорупціонерів держави

7 грудня ВР проголосувала за звільнення голови 

Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, 

що стало своєрідною відплатою Є.Соболєву за його ак

тивну позицію щодо захисту НАБУ від упередженого 

аудиту. Такі дії ВР ставлять під загрозу просування ан

тикорупційної реформи. 

Агресія ГПУ та СБУ проти НАБУ 
продовжується

На початку грудня загострилися суперечності між 

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) 

та політичною елітою, на захист якої відверто виступи

ли Генеральна прокуратура та Служба безпеки Украї

ни. Проявом цього стали події, пов’язані із затриманням 

кількох працівників НАБУ, які проводили оперативну 

розробку і виявляли корупційну схему в Державній мі

граційній службі України, та оголошенням їм підозри в 

наданні неправомірної вигоди і провокації підкупу. Ско

риставшись деякими колізіями в законах, Генеральний 

прокурор Юрій Луценко заявив про нібито нелегітимну 

діяльність негласних агентів НАБУ та незаконність ви

користання НАБУ спеціальних технічних засобів. Вод

ночас Юрій Луценко, на думку експертів, сам вчинив 

злочин, розголосивши державну таємницю, а саме – 

дані про негласних співробітників НАБУ, які, згідно із 

законодавством, є таємними.

Схоже, що мегаактивність НАБУ породжує страх в 

окремих представників політичної еліти бути спіймани

ми та постати перед судом.

Законопроект «Герасимова-
Бурбака» як чергова спроба 
вихолощення антикорупційних 
органів

Народними депутатами (Герасимов А.В.,  

Бурбак М.Ю.) 6 грудня зареєстровано проект Закону 

№7362, яким передбачено можливість процедури 

звільнення керівників НАБУ, Спеціалізованої 
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В мобільному ЦНАП надаються найпопулярніші 

для жителів громади послуги, передбачена можливість 

встановлення паспортного обладнання, працює термі

нал для розрахунків платіжною карткою. Плата за нада

ні послуги буде надходити до бюджету громади. «ЦНАП 

на колесах» включає в себе й модель «виїзного адміні

стратора», коли адміністратори надають послуги гро

мадянам на дому. Адміністратори, які будуть працювати 

в «ЦНАП на колесах», пройшли навчання з підвищення 

кваліфікації, спеціально розроблене для жителів гро

мади шведськоукраїнськими експертами Програми.

Як зазначає експерт Віктор Тимощук, 
«мобільний ЦНАП потрібен для тих громад, у 
складі яких є багато віддалених невеликих 
населених пунктів, де неефективно або 
неможливо облаштувати стаціонарні 
приміщення. У таких селах попит на 
послуги доволі помірний, там складно 
знайти кваліфікований персонал, а 
витрати на створення офісу економічно 
невиправдані. Натомість мобільний ЦНАП 
може відвідувати населені пункти за гнучким 
графіком залежно від потреб споживачів, 
заощаджуючи їх час та кошти».

ДОБРОЗИЧЛИВА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

В Україні запущено перший  
«ЦНАП на колесах»

4 грудня в рамках ІІ Всеукраїнського форуму 

об’єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя» 

Віцепрем’єрміністр – Міністр регіонального роз

витку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко  

презентував разом з Програмою «ULEAD з Європою»  

роботу першого в Україні мобільного ЦНАП.  

«Реформа децентралізації – це, у першу чергу, роз

виток людського потенціалу. Невід’ємною складовою 

цього розвитку є наближення послуг до людини та на

дання якісних сервісів. Зокрема і адміністративних по

слуг. Центри надання адміністративних послуг є облич

чям влади у громадах. Тому розбудова системи ЦНАП є 

маркером успішності реформи», – наголосив Геннадій 

Зубко.

Такий ЦНАП запрацював в Славутській грома

ді Хмельницької області. Він являє собою спеціальне 

авто, що повністю облаштоване місцями для двох ад

міністраторів та трьох відвідувачів, надає 80 послуг у 

форматі «єдиного вікна» безпосередньо в селищах та 

селах. Тепер працівники ЦНАП регулярно відвідувати

муть мешканців віддалених населених пунктів: протя

гом тижня передбачено 5 маршрутів, які покривають  

10 населених пунктів. Завдяки мобільному ЦНАП меш

канці віддалених населених пунктів Славутського ра

йону, в тому числі пенсіонери та люди з інвалідністю, 

отримають близький та якісний доступ до адмінпослуг.
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