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Статус квот

Свій головний кадровий вибір делегати XVІ позачергового з’їзду суддів 
зроблять у стінах Конгрес-холу готелю «Президент», де подібні питання вже вирішувалися: 

там восени 2014-го судді обирали членів ВРЮ 

Господарський розсуд
Кодексом України з процедур банкрутства 
господарським судам відведено ключову роль 
у вирішенні спорів у цій категорії справ

Господарському суду доведеться більш детально ознайомлюватися 
з обставинами справи та, зокрема, перевіряти ознаки неплатоспроможності боржника

Прийдешньому з’їзду суддів випаде нагода повністю 
заповнити свою нову конституційну квоту у ВРП: 
з урахуванням різного статусу чотирьох кадрових 
позицій завдання буде надскладним
Ольга КИРИЄНКО
«Судовий вісник»

2018-й для служителів української 
Феміди завершиться тим, чим і розпо-
чинався: підготовкою до головного суд-
дівського форуму і його проведенням. 
Причому кадрові завдання двох з’їздів — 
минулого, XV чергового (проходив на по-
чатку березня ц.р.), і прийдешнього, XVІ 
позачергового (відбудеться 19—20 груд-
ня ц.р.), — будуть схожі: обрати до складу 
Вищої ради правосуддя (ВРП) чотирьох 
членів. Як відомо, березневому скли-
канню найвищого органу суддівсько-
го самоврядування не вдалося повніс-
тю заповнити свою квоту у цьому орга-
ні суддівського врядування, до ВРП було 
делеговано двох із чотирьох необхідних 
членів. Тож делегатам майбутнього з’їзду 
суддів доведеться не лише виконати не-
вирішене завдання попередників, а ще 
й додатково обрати двох членів ВРП на 
майбутнє, на місця, які мають звільни-
тися тільки наприкінці квітня наступно-
го року. І якщо це кадрове рівняння буде 

розв’язане, присутність людей у манті-
ях у складі ВРП (судді, обрані самими 
суддями) складе десять осіб, тобто буде 
пов ністю заповнено нову конституційну 
квоту з’їзду суддів України у складі клю-
чового органу вітчизняної Феміди.

З урахуванням різного часового стату-
су цих кадрових позицій уже зараз можна 
прогнозувати, що це завдання буде над-
складним. Яким чином воно може бути ви-
рішене прийдешнім головним суддівським 
форумом, а також хто претендує до складу 
ВРП, ми розповімо далі.

Очевидне і ймовірне

Можливість завчасно вирішити питан-
ня щодо обрання членів ВРП — не примха 
суддів, а законодавча вимога. Стаття 14 За-
кону України «Про Вищу раду правосуд-
дя» (Закон) встановлює, що неполітичні 
суб’єкти формування ВРП повинні прий-
няти відповідне кадрове рішення не пізні-
ше, ніж за два місяці до закінчення каденції 

 стор. 8

 стор. 5

Світлана ТАРАСОВА
«Судовий вісник»

Поки Кодекс України з процедур банк-
рутства (Кодекс) готується на підпис, екс-
перти вже відзначають, що суду в цьому 
процесі відведено ключову роль. Нагадає-
мо, що документ було прийнято 18 жовтня 
ц.р. і текст, підготовлений до другого чи-
тання, дещо відрізняється від попередньої 
редакції. І все ж ключові нововведення, 
розроблені авторами, було враховано.

Як неодноразово зазначали експерти, 
Кодекс є прокредиторським, а в багатьох 
аспектах господарському суду доведеть-
ся більш детально ознайомлюватися з об-
ставинами справи та, зокрема, перевіряти 
ознаки неплатоспроможності боржника.

Перше, на що необхідно звернути ува-
гу, — це процедура санації. Кодекс де-
тально прописує всі процесуальні аспек-
ти затвердження плану санації. Зокрема,  
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Світлана ТАРАСОВА
«Судовий вісник»

Запуск Єдиної судової інформа ційно-
телекомунікаційної системи (ЄСІТС) наразі 
є однією з головних тем у суддівських колах. 
Нагадаємо, що змінами до процесуальних 
кодексів та інших законів у частині судового 
процесу передбачено, що функціонування 
ЄСІТС починається з 1 січня 2019 року у тес-
товому режимі. Повноцінна ж експлуатація 
має розпочатись уже 1 березня 2019 року.

Радою суддів України (РСУ) 5 лютого 
ц.р. апеляційним судам було надіслано про-
ект Положення про ЄСІТС для ознайомлен-
ня і пропозицій. «Рада суддів України пла-
нує вивчити та узагальнити пропозиції, які 
надійдуть, і обговорити питання надання 
консультативного вис новку щодо відповід-
них документів на засіданні Ради, що запла-
новане на 1 березня 2019 року» — йдеться у 
повідом ленні на офіційному сайті Ради.

З’їзд адвокатів України завершився переобранням представників адвокатури 
у вищих органах суддівського урядування

Системний бій
Суддівський корпус має низку зауважень 
щодо повноцінного запровадження Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Відсутність єдиного програмного забезпечення в судах — одна з причин, 
що не дозволить повноцінний запуск ЄСІТС з 1 березня ц.р.

З’їзд угору

Адвокати обрали своїми представниками у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України Олександра Дроздова (по центру), 
а у Вищій раді правосуддя — Олексія Маловацького (ліворуч) та Павла Гречківського (праворуч)

 стор. 6

 стор. 8
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Взяти високу квоту
XVI позачерговий з’їзд суддів України обрав чотирьох членів ВРП, 
досягши максимальної присутності суддівської спільноти 
у цьому конституційному органі

Цифрове 
відображення

Участь у головному суддівському форумі взяли 275 делегатів: 
традиційно найчисельнішим було представництво судів загальної юрисдикції

Наталія Блажівська відзначає, 
що діджиталізація вже стає частиною 

життя судів

«Технології йдуть 
уперед швидкими 
темпами, і судді 
повинні відповідати 
вимогам часу» — 
впевнена Наталія 
Блажівська, 
президент Міжнародної 
фіскальної асоціації 
в Україні

 стор. 9

 стор. 6

Розвиток цифрових технологій по-
значається сьогодні майже на всіх сфе-
рах життя. Окрім електронної комерції, 
мобільного банкінгу та решти сервісів, 
без яких майже неможливо уявити пов-
сякденну життєдіяльність пересічного 
громадянина, до нових технологій долу-
чається і уряд. Судова система не стоїть 
осторонь — і вже протягом декількох ро-
ків поступово вводить різноманітні сер-
віси, спрямовані на оптимізацію і стан-
дартизацію роботи суду та полегшення 
спілкування зі сторонами процесу. Про 
те, як процес діджиталізації судової гіл-
ки влади відбувається у світі, який вплив 
він уже має на українське судочинство та 
як це стосується адміністративного су-
дочинства з точки зору податків, розпо-
віла Наталія Блажівська, президент Між-
народної фіскальної асоціації в Україні 
(IFA Ukraine).

Ольга КИРИЄНКО
«Судовий вісник»

Як новий рік зустрінеш, так його і про-
ведеш. Ця народна приказка для суддів-
ської спільноти України стала пророчою: 
рік, що минає, вона завершила тим, чим і 
починала — підготовкою до головного суд-
дівського форуму і його проведенням. На 
відміну від березневого скликання найви-
щого органу суддівського самоврядування, 
зимовий форум — XVI позачерговий з’їзд 
суддів України, що відбувся 19—20 грудня 
2018 року, — із кадровим завданням щодо 
комплектації Вищої ради правосуддя (ВРП) 
впорався повністю, обравши чотирьох чле-
нів цього конституційного органу. Тим са-
мим люди в мантіях досяг ли максимальної 

присутності суддівської спільноти у цьому 
конституційному органі — десять суддів, 
обраних самими суддями, принаймні, на 
найближчі кілька років: перші вакансії ма-
ють з’явитися у сере дині березня 2021 року, 
коли завершиться каденція діючих чоти-
рьох членів ВРП, обраних XIV позачерго-
вим з’їздом суддів, звісно, якщо ніхто із 
представників цього органу достроково не 
складе свої повноваження.

Персоналії можливих членів ВРП були 
відомі ще в переддень проведення з’їзду — 
список нібито погоджених кандидатів було 
опубліковано деякими ЗМІ. Чи не єдина 
інтрига, яка зберігалася до останнього мо-
менту, стосувалася формули заповнення 
кадрових позицій: двох уже існуючих ва-
кансій у складі ВРП і двох посад «із май-

бутнього», які мають з’явитися наприкінці 
квітня наступного року.

Лімітована версія

Усе таємне стало явним після того, як 
головуючий на з’їзді — голова Ради суддів 
України, суддя Великої Палати Верховного 
Суду Олег Ткачук — презентував алгоритм, 
розроблений очолюваним ним органом. 
Формувати склад ВРП мали за таким сце-
нарієм: дві вакансії повинні бути заповне-
ні за квотами загальної та адміністративної 
юрисдикцій, які так і не змогли визначи-
ти переможців у ході другого туру таємно-
го голосування під час попереднього з’їзду. 
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Цифербатл
Про конкурси до Верховного Суду 
та Вищого антикорупційного суду в цифрах

З кожним наступним етапом конкурсів до ВС та ВАС відсоток адвокатів та науковців 
серед кандидатів зменшується  стор. 5

 стор. 4

Ольга КИРИЄНКО
«Судовий вісник»

5 січня 2019 року виповнилося рівно 
два роки з моменту набуття чинності За-
коном України «Про Вищу раду правосуд-
дя» — одного з ключових законодавчих ак-
тів, спрямованого на імплементацію конс-
титуційних новацій у частині правосуддя 
і який визначає статус, повноваження, 
принципи організації і порядок діяльнос-
ті Вищої ради правосуддя (ВРП). Саме за 
ВРП законодавець залишив останнє слово 
в питаннях звільнення суддів, притягнення 
їх до дисциплінарної відповідальності (дис-
циплінарна функція була повністю переда-
на до сфери компетенції ВРП, а реалізує її 
Рада фактично як квазісудовий орган), на-
дання згоди на зняття суддівського імуніте-
ту, призначення і звільнення голови Дер-
жавної судової адміністрації України (ДСА) 
та його заступників, погодження низки 

Христина ПОШЕЛЮЖНА
«Судовий вісник»

235 кандидатів успішно склали пер-
ший етап кваліфікаційного оцінювання 
«Екзамен» у рамках другого конкурсу до 
Верхов ного Суду (ВС). Із них: 78 канди-
датів до Касаційного адміністративного 
суду (КАС) у складі ВС (вакантними там 
є 26 посад), 48 претендентів до Касацій-
ного господарського суду (КГС) у складі 
ВС (16 вакансій), 40 кандидатів Касацій-
ного кримінального суду (ККС) у складі 
ВС (вільними є 13 посад суддів) та 69 пре-

тендентів до Касаційного цивільного суду 
(КЦС) у складі ВС (23 вакансії). Ці та інші 
цифри були презентовані на прес-брифінгу 
керівництва Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України (ВККС) у перший робочий, 
після Різдвяних свят, тиждень.

Усього, підрахували в Комісії, участь 
у конкурсі до ВС на даному етапі беруть 
151 суддя, 33 науковці, 27 адвокатів та 
24 кандидати із сукупним стажем. 76 із них 
мають науковий ступінь кандидата юридич-
них наук, 17 — докторів юридичних наук. 

Вища влада правосуддя
Два роки тому Вищу 
раду правосуддя було 
наділено широким 
колом повноважень: 
як застосовувалися 
нові функції?

Наприкінці лютого 2018-го ВРП презентувала першу щорічну доповідь про стан незалежності суддів України: 
цей звіт став одним із найбільш обговорюваних документів у суддівських колективах
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РЕКЛАМА ПЛОщАДЬ НА ПОЛОСЕ (РАЗМЕР БЛОКА)

Место размещения 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16

РЕКЛАМА ВНУТРИ ИЗДАНИЯ ЦЕНА, ГРН*

Профессиональные объявления ч/б 6 400 4 100 2 600 1 500 900

РЕКЛАМА  В РУБРИКЕ «Classifieds»

Объявления ч/б — 3 000 1 700 900 600

РЕКЛАМА НА 1 ОБЛОжКЕ

1-я стр. обложки «Визитка» (210 х 30 мм) 5 000

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4 ОБЛОжКЕ

2-я стр. обложки Цвет 21 900 13 900 9 200 — —

3-я стр. обложки Цвет 19 900 12 900 7 300 — —

4-я стр. обложки Цвет 26 500 15 200 — — —

Цены на размещение рекламно-информационных материалов в газете «Судовий вісник — Юридична практика»*
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(без компрессии, без применения слоев и без альфа-каналов). Cума цвета для цветных иллюстраций (Total Ink) не длжна превышать значение 240 %.
Векторные изображения: должны соответствовать реальным размерам и сохранены в EPS (Illustrator 8). Output resolution 2400 dpi. Современные методы наложения элементов, 
прозрачности, тени и т.п. в векторных программах должны быть переведены в растр. (300 dpi CMYK). 

Отдел рекламы: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua

*Все цены указаны в гривнах.
С 1 июля 2014 года ЧАО «Юридическая практика» является плательщиком единого налога. 

Изготовление PR-материала или оригинал-макета – 20% от стоимости рекламы. 

ДЕйСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
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