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Комітет № 4 

Робоча група Юстиція 
 

Вступ 
 
Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь європейського вектору розвитку, що, серед іншого - означає безумовне 

верховенство права та справедливості в усіх сферах державної політики та суспільного життя. Війна не зруйнувала і навіть не зупинила 
роботу судової системи, конституційного судочинства, системи органів прокуратури та органів кримінальної юстиції, адвокатури, 
нотаріату та пенітенціарної системи. Але очевидним залишається той факт, що сьогодні для України є актуальним вирішення проблем 
сектору юстиції, які виникли через широкомасштабне вторгнення російської федерації та потребують вирішення на етапі відновлення 
нашої країни.  

Разом з тим, одним із найважливіших напрямків роботи у сфері юстиції має стати притягнення російської федерації до 
міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію, порушення прав людини та порушення інших норм міжнародного права. 
Те, щоб ворог заплатив за спричинену ним шкоду, є очевидною вимогою українського суспільства.  Ще з 2014 року Україною 
вживаються усі можливі заходи для притягнення рф до відповідальності в умовах вкрай обмеженої юрисдикції міжнародних судових 
інституцій. По суті, існуючі міжнародно-правові механізми лише частково  можуть дати правову оцінку діям росії. Однак масштаб нових 
правопорушень вказує на необхідність досягнення принципово нових міжнародних домовленостей і створення нових інституцій, які 
зможуть заповнити існуючі юрисдикційні проблеми, забезпечити принцип невідворотності покарання, а також забезпечать Україні 
належну сатисфакцію за вчинені правопорушення. 

Процес перезавантаження судової системи було розпочато ще до повномасштабного вторгнення російської федерації, адже саме 
судова реформа є одним із основних індикаторів оцінки готовності України до інтеграції з Європейським Союзом. Відновлення роботи 
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, людиноцентричність яка проявляється у спрощенні доступу 
людей до правосуддя та участі у судочинстві, цифровізація та діджиталізація судочинства - є пріоритетними напрямками на шляху 
подолання наслідків війни  

Широкомасштабна збройна агресія російської федерації проти України загострила існуючі проблеми у сфері конституційного 
судочинства. Суспільство, як ніколи раніше, зацікавлене у роботі Конституційного Суду України, здатного забезпечувати верховенство 
Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджувати права та свободи людини. Вирішення проблем навколо 
органу конституційної юрисдикції здатне задовольнити суспільний попит на справедливість та продемонструвати всьому світові високі 
стандарти конституційного судочинства. Вирішення цих проблем покращить організацію роботи Конституційного Суду України та 
підвищить довіру суспільства до нього. 

 Справжнім викликом в поточних умовах є продовження раніше розпочатої реформи прокуратури як органу, орієнтованого на 
потреби держави та суспільства, який здійснює свою діяльність на основі  принципів професійності, незалежності та відповідальності. 
Заповнення прогалин у нормативно-правових актах сприятиме удосконаленню реалізації прокурорами конституційних повноважень із 
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підтримання публічного обвинувачення, організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та представництва 
інтересів держави в суді – зокрема і в процесі притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, що вчиняються країною-
агресором на території нашої держави. 

Незалежна система кримінальної юстиції та органів правопорядку є обов’язковою складовою механізму демократичної держави, 
що ефективно функціонує на основі принципів поваги до прав і свобод людини і громадянина. Для утвердження такої системи слід 
вирішити такі питання як здійснення кримінального провадження в умовах надзвичайного стану, унормування правил підслідності з 
урахуванням меж удосконалення діяльності правоохоронних органів, удосконалення інституту заходів забезпечення кримінального 
провадження, доукомплектування інституту кримінальних проступків, удосконалення засад оперативно-розшукової діяльності 
правоохоронних органів. Досягнення вказаних цілей сформує в державі політику превенції кримінальних правопорушень замість  
реагування на кримінальні правопорушення, що вже вчинені.  

Не варто забувати, що доступ людей до справедливого та ефективного суду неможливий без інституціонально розвинутої та 
незалежної адвокатури. В умовах повоєнного відновлення України адвокатура є однією з важливих гарантій дотримання та забезпечення 
прав громадян, зокрема потерпілих від наслідків збройної агресії. Тому ключовими цілями за цим напрямом є приведення організації та 
діяльності адвокатури до кращих міжнародних стандартів та стандартів країн Ради Європи, інституційної незалежності адвокатури, 
створення сприятливих умов надання ефективної та якісної правової допомоги постраждалим від війни особам, забезпечення повноти 
їх доступу до правосуддя як в Україні, так і за кордоном. 

Особливої уваги заслуговує нотаріат, який відіграє значну роль як орган безспірної цивільної юрисдикції та превентивного 
правосуддя. Наразі нотаріат в Україні — це по суті offline-послуги, діяльність нотаріусів залишається бюрократизованою, надання 
усього спектру послуг а також збереження документів нотаріального діловодства та архіву здійснюється у паперовій формі. 
Усвідомлюючи зазначене та враховуючи ключові можливості, наразі існує необхідність впровадження у нотаріальну практику сучасних 
технологій котрі спростять отримання цього сервісу для людей, а також модернізація системи нотаріату шляхом удосконалення 
національного законодавства та його адаптації до європейських інституцій.  

Пенітенціарна система та пробація захищає суспільство від злочинності, забезпечує баланс між виконанням кримінальних 
покарань та виправленням злочинців, сприяє їх поверненню  до життя в суспільстві, не порушуючи законів. Бойові дії, що 
супроводжуються руйнуванням та пошкодженням об’єктів тюремної системи, евакуацією та переміщенням засуджених та ув’язнених 
поглибили проблему невідповідності умов тримання в місцях несвободи міжнародним стандартам. 

Необхідність системних змін, що, в тому числі спричинені війною, актуалізують перехід від каральної до реабілітаційної 
спрямованості у підходах до роботи із засудженими та ув’язненими. Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими і 
особами, взятими під варту, вимагає розширення переліку інструментарію, удосконалення освітніх послуг, корисної зайнятості 
засуджених, ефективного використання вільного часу засуджених. Подальший розвиток вищевказаних напрямів можливий тільки 
завдяки скоординованій та злагодженій роботі держави, громадського сектору та міжнародних партнерів. Реалізація запланованих 
заходів буде не формальною, а якісною трансформацією системи юстиції в Україні, яка відповідає кращим практикам ЄС, захищає 
законні права та інтереси держави та громадян. 
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Притягнення рф до міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію та порушення інших норм міжнародного права 
 

Агресія російської федерації проти Нашої Держави на стадії широкомасштабного вторгнення супроводжується масовими і 
кричущими порушеннями міжнародного права. Необхідність притягнення рф як держави, а також окремих її громадян до 
відповідальності за вчинення цих правопорушень, є очевидною вимогою українського суспільства. Водночас, на цьому шляху є низка 
проблем правового характеру. Ще з 2014 року Україною вживаються усі практично можливі заходи для притягнення рф до 
відповідальності в умовах вкрай обмеженої юрисдикції міжнародних судових інституцій. По суті, існуючі міжнародно-правові 
механізми лише фрагментарно, в рамках конкретних конвенцій, можуть дати правову оцінку діям росії.  Однак, масштаб нових 
правопорушень вказує на необхідність досягнення принципово нових міжнародних домовленостей і створення принципово нових 
інституцій, які зможуть заповнити існуючі юрисдикційні проблеми, забезпечити принцип невідворотності покарання, а також 
забезпечать Україні належну сатисфакцію за вчинені правопорушення. 

Обгрунтування цілей 
Виходячи з описаного вище, на напрямку роботи з притягнення рф до міжнародно-правової відповідальності було окреслено такі 

основні цілі: 
- утворення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії; та 
-   утворення національного та міжнародного механізмів конфіскації майна рф, її громадян/інших осіб, які приймають участь у 

збройній агресії рф проти України або іншим чином підтримують її, задля компенсації завданої Україні шкоди. 
 
Масштаб та характер правопорушень, які вчиняються збройними силами рф під час широкомасштабного вторгнення, є викликом 

для системи як національного, так і міжнародного кримінального правосуддя. Внаслідок звернення понад 40 країн та на підставі заяви 
про ad hoc визнання юрисдикції, Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду розпочав безпрецедентне по кількісному залученню 
персоналу розслідування. Однак, МКС не має юрисдикції притягувати до відповідальності за вчинення злочину агресії громадян держав, 
які не є учасниками Римського статуту. А саме вчинення злочину агресії з боку найвищого політичного та військового керівництва росії 
можна розглядати як першопричину подальшого вчинення воєнних та інших міжнародних злочинів збройними силами рф на території 
України щодо яких МКС має юрисдикцію. Відтак, існує необхідність створення принципово нового міжнародного кримінального 
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механізму притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, який дозволить швидко та ефективно притягнути 
зазначене кола осіб до відповідальності за злочин агресії. 

Крім того, порушення законів і звичаїв війни з боку росії  супроводжується масовим руйнуванням цивільної інфраструктури, 
протиправною блокадою морських портів України тощо, що завдає нашій державі колосальних економічних збитків. У відповідь на такі 
дії, багато цивілізованих держав запровадили проти рф санкції, які, серед іншого, передбачають блокування російських активів на 
територіях цих держав. Задля часткової компенсації шкоди, завданої Україні, існує необхідність досягнення принципово нових 
міжнародних домовленостей про конфіскацію цих активів та їхню подальшу передачу Україні. 

Очікувані результати та майбутній розвиток 
Очікується, що реалізація поставлених цілей матиме фундаментальні та багатогранні наслідки. Передусім, притягнення рф до 

відповідальності за допомогою інструментів міжнародного права є вимогою українського суспільства. Відтак, винесення судових рішень 
на користь України, міжнародне засудження дій найвищого політичного та військового керівництва росії може задовольнити суспільну 
потребу у справедливості. 

У розрізі міжнародних відносин, досягнення цілей матиме далекосяжні та багатогранні наслідки. В залежності від конкретних 
формулювань судових рішень, юридичні перемоги можуть забезпечити прихильність до позиції України тих держав, які зазвичай 
займають нейтральну позицію, можуть стати підставою для формування вимог про компенсацію за завдані правопорушення, можуть 
остаточно знищити будь-які претензії росії на частини окупованої території України тощо.  

Так, досягнення цілей в рамках існуючих механізмів повинно назавжди закріпити за росією репутацію порушника міжнародного 
права, що може мати негативний вплив як у публічній, так і приватній площині. Багато міжнародних компаній відмовляються працювати 
з країнами штибу Північної Кореї, Ірану, Еритреї тощо. Створення росії репутації порушника міжнародного права повинно надовго 
закріпити росію у когорті таких держав. 

Попри те, що безпосередній мандат майбутнього спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України ще 
перебуває на стадії обговорення, цей механізм вже розглядається як певний аналог Нюрнберзького трибуналу для засудження чинного 
кремлівського режиму. В більш далекій перспективі, спецтрибунал може дати підґрунтя для депутінізації росії і утворення на східних 
кордонах України неагресивного, передбачуваного сусіда. 

Утворення багаторівневого механізму компенсацій Україні за рахунок конфіскованих у третіх країнах активів росії, її 
громадян/інших осіб, які приймають участь у збройній агресії рф проти України або іншим чином підтримують її, не тільки полегшить 
повоєнне відновлення України, але і сприятиме консолідації держав-партнерів навколо України, розбудову глибокої довіри між 
Україною та державами-партнерами. В подальшій перспективі це співробітництво стане важливим кроком на шляху сприйнятті України 
як держави, яка належить до західної цивілізації.  
 
 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери) 
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Сучасна архітектура міжнародних судових інституцій має фрагментарну юрисдикцію і не може забезпечити повноту притягнення рф 
до відповідальності за порушення міжнародного права, а також забезпечити компенсацію завданої Україні шкоди 
 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери) 
Потужну міжнародну коаліцію навколо України можна використати задля заповнення прогалин у міжнародному судочинстві і 
притягнення до відповідальності не тільки рф як держави, але і усього причетного політичного та військового керівництва рф, а також 
для створення унікального механізму компенсації шкоди, завданої Україні, за рахунок закордонних активів держави агресора 
 
Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери) 
1. Утворення і діяльність міжнародних судових інституцій потребує значного часу та фінансів; 
2. Легітимність таких органів не може бути підкріплена на найвищому рівні, зокрема, Радою Безпеки ООН, з огляду на наявність права 
вето у рф; 
3. Конфіскація і передача майна держави-агресора та пов’язаних з нею осіб на користь України потребуватиме особливого підходу 
практично у кожній юрисдикції, деяким країнам потрібно приймати нові закони 
 

2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Відсутність міжнародного суду або трибуналу, який має юрисдикцію розслідувати і переслідувати вище політичне і військове 
керівництво рф за вчинення злочину агресії проти України. 

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 

2.1.2 Ціль яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Напрацювання правової основи для забезпечення 
можливості створення Спеціального трибуналу 
щодо злочину агресії проти України. 

Створення Спеціального 
трибуналу щодо злочину 
агресії проти України 
(трибунал повинен мати 
юрисдикцію розслідувати і 
притягати до 
відповідальності вище 
політичне і військове 
керівництво рф за вчинення 
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злочину агресії проти 
України. Трибунал також не 
повинен визнавати будь-яких 
імунітетів вищих посадових 
осіб) 

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

до 12/2022 до 12/2023   

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Відсутність політичної волі і згоди інших держав 
та/чи міжнародних організацій для створення 
трибуналу. Механізм судового розгляду in absentia 
не є поширеним та визнаним серед міжнародних 
трибуналів. 

Відсутність політичної волі і 
згоди інших держав та/чи 
міжнародних організацій для 
створення трибуналу 

  

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Розроблені проекти статутних документів 
(багатостороннього міжнародного договору та 
регламенту) нового Спеціального трибуналу, які  
передбачатимуть проведення судового розгляду in 
absentia, а також виконання вироку в частині 
конфіскації активів засудженого та виплати 
відшкодування постраждалим особам із майна 
засудженого. 

Узгоджено тексти 
багатостороннього 
міжнародного договору щодо 
створення Спеціального 
трибуналу щодо злочину 
агресії проти України та його 
регламенту. Набуття ним 
чинності. Фактичний початок 
роботи Спеціального 
трибуналу. 

  

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

      

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 
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2.2 Опис 
проблеми 2, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Відсутність національного та міжнародного механізму компенсації шкоди, спричиненої агресією рф та відповідно гарантій щодо 
конфіскації активів росіян та інших осіб, які приймають участь у збройній агресії рф або певним чином підтримують її за 
кордоном; відсутність єдиного підходу у формуванні державної політики перехідного періоду 

2.2.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 

2.2.2 Ціль яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Впровадження національного законодавства щодо 
обмеження суверенного імунітету іноземних 
держав, яке узгоджуватиметься з міжнародним 
правом важливих юрисдикцій 

1. Створення міжнародного 
компенсаційного механізму 
на основі багатостороннього 
договору між ключовими 
державами партнерами та 
впровадження в ключових 
країнах-партнерах 
законодавства, яким 
забезпечуватиметься 
здійснення конфіскації 
активів рф, росіян/інших 
визначених категорій осіб з 
метою перенаправлення їх на 
компенсацію збитків, 
завданих на Україні 
2. Розроблення та 
запровадження Концепції у 
сфері захисту та відновлення 
прав людини і 
основоположних свобод, в 
умовах подолання наслідків 
збройного конфлікту на 
території України, 
спричиненого збройною 
агресією російської 
федерації, а також 
розроблення та затвердження 
урядового плану на її 
виконання                 
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2.2.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

до 12/2022 1. до 06/2023 
2. до 12/2023 

  

2.2.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Відсутність міжнародного компенсаційного 
механізму; відсутність ресурсів для запуску такого 
механізму. 

1. Досягнення цілі залежить 
від політичної волі держав-
учасниць. 
2. Соціальна напруга та 
відсутність консенсусу у 
суспільстві та серед 
парламентарів       

  

2.2.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Прийнятий законодавчий акт щодо суверенних 
імунітетів іноземних держав узгоджено на 
договірному рівні із законодавствами інших країн, 
в яких розміщуються заблоковані активи рф 
 

1. Розроблено і укладено 
багатосторонній договір 
щодо компенсаційного 
механізму для України; 
набуття чинності договором; 
початок роботи органів 
компенсаційного механізму. 
Закордонні активи рф, росіян 
та інших осіб, які пов’язані зі 
збройною агресією рф або 
певним чином підтримують 
її, використано в якості 
компенсацій завданої Україні 
шкоди. 
2. Розроблено та 
запроваджено Концепцію у 
сфері захисту та відновлення 
прав людини і 
основоположних свобод, в 
умовах подолання наслідків 
збройного конфлікту на 
території України, 
спричиненого збройною 
агресією російської 
федерації, а також 
розроблено та затверджено 
урядовий план на її 
виконання 
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2.2.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  не потребуватиме додаткових 
витрат з 
Державного бюджету 
України 

  

2.2.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  1. Зв'язок відсутній 
2. «Удосконалення системи 
органів прокуратури», 
"Розвиток системи органів 
кримінальної юстиції", 
«Безпека суспільства та 
соціальна адаптація 
засуджених і ув’язнених. 
Забезпечення утримання 
військовополонених»  

  

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
3.1 Назва програмного документу Короткий описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 

подає дану інформацію 
3.1.1.     0 

      0 
4. 
 
 
 

Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 

  Ціль (з пункту 2) Опис завдання по досягненню 
цілі 

Граничний термін 
виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  
  

Напрацювання правової основи 
для забезпечення можливості 
створення Спеціального 
трибуналу щодо злочину агресії 
проти України 

Завдання 1. Проведення 
широких консультацій з 
іноземними державами. 

    

  Завдання 2. Розробка проектів 
статутних документів 
(багатостороннього 
міжнародного договору та 
регламенту) нового 
Спеціального трибуналу 

  0 
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  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  

Створення Спеціального 
трибуналу щодо злочину агресії 
проти України на основі 
багатостороннього 
міжнародного договору 

Завдання 3. Узгодження та 
укладення багатостороннього 
міжнародного договору щодо 
створення трибуналу. 
Проведення заходів щодо 
ратифікації. 

    

  Завдання 4. Організація 
фактичного початку роботи 
Спеціального трибуналу 

  0 

  Завдання 5. Ратифікувати 
Римський Статут Міжнародного 
кримінального суду 

  

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  
  

Впровадження національного 
законодавства щодо обмеження 
суверенного імунітету 
іноземних держав, яке 
узгоджуватиметься з 
міжнародним правом важливих 
юрисдикцій 

Завдання 6. Проведення 
консультацій зі стейкхолдерами 

    

  Завдання 7. Розробка та 
прийняття законодавчого акту 
щодо суверенних імунітетів 
іноземних держав. 

  0 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  
  
  

Створення міжнародного 
компенсаційного механізму на 
основі багатостороннього 
договору між ключовими 
державами партнерами та 
впровадження в ключових 
країнах-партнерах 
законодавства, яким 
забезпечуватиметься здійснення 
конфіскації активів рф, 
росіян/інших визначених 
категорій осіб з метою 
перенаправлення їх на 

Завдання 8. Проведення 
консультацій з країнами та 
міжнародними організаціями, що 
ввели санкції проти рф у зв'язку  
з агресією проти України, та 
іншими зацікавленими країнами 
щодо створення міжнародного 
компенсаційного механізму на 
основі багатостороннього 
договору   
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компенсацію збитків, завданих 
на Україні  

  Завдання 9. Укладення 
багатостороннього договору 
щодо створення міжнародного 
компенсаційного механізму який  
дозволить (1) визначити процес 
отримання компенсації за 
збитки, шкоду чи втрати в 
результаті російської агресії, (2) 
визначити джерела 
компенсаційних виплат, (3) 
забезпечити  підхід «єдиного 
вікна», (4) дотримати принципи 
верховенства права та належної 
правової процедури, (5) 
зменшити витрати України як 
потерпілої держави 

  0 

  Завдання 10. Проведення заходів 
щодо ратифікації 
багатостороннього договору  

  0 

  Завдання 11. Створення 
договірних органів 
компенсаційного механізму 

    

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Розроблення та запровадження 

Концепції у сфері захисту та 
відновлення прав людини і 
основоположних свобод, в 
умовах подолання наслідків 
збройного конфлікту на 
території України, 
спричиненого збройною 
агресією російської федерації, а 
також розроблення та 
затвердження урядового плану 
на її виконання 

Завдання 12. Розробити та 
запровадити Концепцію у сфері 
захисту та відновлення прав 
людини і основоположних 
свобод, в умовах подолання 
наслідків збройного конфлікту 
на території України, 
спричиненого збройною 
агресією російської федерації, а 
також розробити та затвердити 
урядовий план на її виконання 

12.2023 0 
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Справедливий, незалежний і доступний суд 

      
Введення воєнного стану на території держави певною мірою вплинуло на процеси відправлення правосуддя судами України. 

Однак навіть у таких непростих умовах конституційне право людини на судовий захист, передбачене сттею 55 Конституції України, не 
може бути обмежено. 

На сьогодні судова система України потребує сталого розвитку та адаптації до умов воєнного стану. Необхідно також 
враховувати, що саме судова реформа є одним із основних індикаторів оцінки готовності України до інтеграції з Європейським Союзом.  

З початком війни в Україні перед судами та органами й установами в системі правосуддя постало багато тяжких та масштабних 
викликів, що потребують прийняття негайних і дієвих рішень. 

Першочерговим завданням на цьому етапі є відновлення роботи Вищої ради правосуддя, без повноважного складу якої  
неможливо сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, від якої залежить поповнення суддівського корпусу 
професійними і доброчесними кадрами, а також Службу дисциплінарних інспекторів, відсутність якої призводить до накопичення 
дисциплінарних скарг на дії суддів, які потребують розгляду та прийняття у визначені законом терміни відповідних рішень. 

Актуальним та невідкладним залишається питання оптимізації існуючої мережі місцевих судів. 
На сьогодні не завершена процедура ліквідації місцевих загальних та господарських судів,що підлягали ліквідації відповідно до 

указів Президента України. 
Протягом 2021 року тривала робота робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики , яка 

займалась розробкою нової мережі загальних місцевих судів у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою.  
Під час напрацювання майбутньої мапи окружних судів, крім інших складових, за основу було взято необхідність подолання 

різного рівня судового навантаження, оптимізації бюджетних витрат та впорядкування оплати праці апарату суддів. Так, у районних 
загальних судах із штатною чисельністю 3 посади судді кількість працівників апарату суду становить до 6 осіб на одного суддю, у той 
час як у більших по складу судах такий коефіцієнт складає близько 4 посад працівників апарату суду на одного суддю. При цьому 
навантаження на суддів в межах однієї інстанції та юрисдикції у деяких випадках відрізняється у 12 разів. Так, до Печерського 
районного суду м.Києва, де 36 суддів по штату, 20 по факту, у 2021 році надійшло 71782 справи (1994 справи на штатну чисельність та 
3589 справ на фактичну чисельність). До Новодністровського міського суду Чернівецької області, де 3 судді по штату, 2 по факту, 
надійшло 589 справ у 2021 році (196 справ штатну чисельність та 294 справи на фактичну чисельність). 

Відтак питання вирівняння навантаження, яке можливо здійснити шляхом оптимізації існуючої мережі судів, набуває нагального 
значення, адже з одного боку держава витрачає бюджетні кошти на утримання судів з невеликим навантаженням і одночасно не може 
забезпечити достатню кількість суддів у судах з надмірним навантаженням, що негативно відображається на можливості розгляду справ 
у розумні строки. 

Саме оптимізація (укрупнення) існуючої мережі місцевих судів, серед іншого, має на меті створення моделі "офісу судді", яка 
буде приведена до єдиного визначення та урівноважить не тільки умови оплати праці, а й судове навантаження. 
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Крім того, проведення оптимізації мережі місцевих загальних судів за принципом "один окружний суд – один район" (там де це 
доцільно і можливо), з урахуванням постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів", 
дозволить не тільки зекономити бюджетні кошти, а й значно підвищити рівень довіри громадян до правосуддя, оскільки неможливо 
довіряти суду, де через надмірне навантаження, розгляд судових справ триває роками. 

Одним із проблемних питань, породжених воєнними діями, є руйнація та пошкодження приміщень судових установ, а також 
розкрадання та пошкодження матеріально-технічних ресурсів судових установ та органів у системі правосуддя. Відновлення 
пошкоджених приміщень судів та відбудова нових на місці зруйнованих будівель апеляційних та місцевих судів та органів у системі 
правосуддя відповідно до європейських стандартів також є пріоритетним напрямком на шляху подолання наслідків війни. 

 
Ще одним інноваційним напрямком, який підвищить якість судових сервісів та покращить доступ до правосуддя для багатьох 

громадян є розвиток електронного судочинства, цифровізація елементів судового процесу, впровадження Електронного суду та Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням рекомендацій "Європейської комісії з ефективності правосуддя". 

Існуюча система примусового виконання судових рішень потребує змін. Про необхідність змін у системі виконання рішень та 
застосування кращих практик Європейського Союзу неодноразово наголошувалось з боку Європейської Комісії, Комітету Міністрів 
Ради Європи. Так, у 2020 питання реформи системи виконання судових рішень було включено до умов Макрофінансової угоди між 
Європейським Союзом та Україною.  

Європейський суд з прав людини зазначав, що проблема невиконання судових рішень має системний характер, серед причин якого 
– недосконалість національного законодавства, мораторії на виконання, відсутність ефективних інструментів виконання. Невиконання 
або тривале виконання судових рішень є одним зі структурних питань, які стоять на порядку денному Комітету Міністрів Ради Європи 
щодо України, а кількість справ, які перебувають на його контролі сягнула 635. Значну частину рішень національних судів, які не 
виконуються, складають рішення немайнового характеру, винесені проти державних органів та інших суб’єктів владних повноважень. 

 
З огляду на завдання, які стоять сьогодні перед Урядом щодо забезпечення функціонування економіки держави, побудова нової 

ефективної системи виконання судових рішень має одне із пріоритетних значень. 
 
За напрямком "Справедливий, незалежний і доступний суд" визначено такі основні проблеми: 
– несформованість органів судового врядування, їх функціональна недосконалість (дублювання функцій, надмірність 

повноважень, недосконалість інституту притягнення до відповідальності суддів); 
– необхідність подолання кадрової кризи в судовій системі України; 
– необхідність оптимізації існуючої мережі судів, наближення її до нового адміністративно-територіального устрою;  
– наявність руйнування та пошкодження приміщень, розкрадання та пошкодження матеріально-технічних ресурсів апеляційних 

та місцевих судів, необхідність їх відновлення відповідно до європейських стандартів; 
– недостатній рівень фінансування судової системи;  
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– повільний розвиток електронного судочинства, цифровізації судового процесу, проблеми із впровадженням Електронного суду 
та Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; 

– неефективне використання врегульованих законодавством механізмів альтернативного (позасудового) та досудового 
врегулювання спорів; 

– потреба запровадження безпосередньої участі громадян у процесі судочинства (суд присяжних, мирові судді); 
– низький рівень добровільного виконання судових рішень, неналежне виконання та невиконання судових рішень, які набрали 

законної сили. 
 
Визначення цілей. На основі визначених проблемних напрямків узгоджено пріоритетні цілі та відповідні заходи і терміни для їх 

досягнення: 
– відновлення повноцінної роботи новосформованих Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 
– структурна модернізація й оптимізація органів судової влади, у тому числі проведення всебічного аудиту повноважень органів 

та установ системи правосуддя (Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації 
України, Служби судової охорони, Національної школи суддів України та інших) з метою усунення дублювання функцій та 
забезпечення процедур ефективного використання ресурсів; 

– заповнення штатних посад суддів у найбільш завантажених судах першої та апеляційної інстанцій; 
– початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 
– удосконалення процедур призначення на посади, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів; 
– оптимізація існуючої мережі загальних судів відповідно до нового адміністративно-територіального устрою та існуючих 

викликів, розробка та прийняття відповідних проектів законів щодо ліквідації (реорганізації) та утворення місцевих загальних та 
спеціалізованих судів, у результаті чого кількість місцевих загальних судів зменшено щонайменше втричі; 

– узагальнення масштабів спричинених збитків, розрахунок необхідних матеріальних ресурсів для відновлення пошкоджених 
будівель/приміщень судів та відбудова нових апеляційних та місцевих судів відповідно до європейських стандартів, з урахуванням 
прогнозованої мапи судів; 

– розробка типових проектів "будинків правосуддя" з урахуванням кращих європейських практик, побудова на базі таких проектів 
нових будівель для новостворених окружних судів; 

– забезпечення достатнього рівня фінансування судової системи та врегулювання питання оплати праці працівників апаратів судів, 
шляхом прийняття відповідних законодавчих змін; 

– оптимізація судових витрат, вдосконалення процедур адміністрування судового збору та направлення його безпосередньо до 
загального фонду Державного бюджету; 

– забезпечення інформаційної та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах та сервісах судової влади; 
– цифровізація судового процесу, розвиток дистанційного судочинства, побудова Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи; 
– опрацювання питання щодо можливості використання елементів штучного інтелекту в судочинстві; 
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– розвиток інституту медіації, імплементація Закону України "Про медіацію"; 
– вдосконалення та розширення застосування інституту присяжних, ухвалення та імплементація Закону України "Про суд 

присяжних"; 
– формування моделі інституту мирових суддів та її апробація; розробка та прийняття законодавчої бази у разі доцільності 

запровадження даного інституту. 
 
Визначення завдань. 
Для досягнення цілей визначено конкретні завдання, реалізація яких сприятиме вирішенню відповідних проблем системи 

правосуддя в цілому. 
Наразі підготовлені зведені пропозиції щодо: 
– формування дієвої системи суддівського врядування: доброчесного і професійного складу Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України для повноцінного виконання ними повноважень; 
– оптимізації існуючої мережі місцевих судів та наближення її до нового адміністративно-територіального устрою; розробки та 

прийняття відповідних проектів законів щодо ліквідації (реорганізації) та утворення місцевих загальних та спеціалізованих судів за 
принципом "один окружний суд – один район" (там де це можливо і доцільно); 

– проведення функціонального аудиту повноважень органів та установ у системі правосуддя з метою усунення дублювання 
функцій та збалансування компетенцій; розроблення відповідних законодавчих змін; 

– узагальнення збитків, яких зазнали суди та органи і установи в системи правосуддя під час повномасштабної війни російської 
держави проти України, у тому числі через пошкодження та руйнування будівель (приміщень) судів, розкрадання та пошкодження 
матеріально-ресурсної бази, тощо; визначення фінансових показників, проведення розрахунків, визначення джерела фінансування 
(державний бюджет, міжнародна технічна допомога, донорська фінансова допомога); 

– заохочення сторін до використання альтернативних способів врегулювання спорів (внесення змін до процесуальних кодексів, 
Закону України "Про судовий збір", тощо); 

– побудови інфраструктури інформаційної безпеки та кіберзахисту судів та дата-центрів судової влади; захисту кінцевих точок 
(персональних комп'ютерів, ноутбуків користувачів), придбання шлюзів інформаційної безпеки для судів та дата-центрів; 

– забезпечення централізованого захищеного зберігання документів у "судовій хмарі" - розподілених дата-центрах, з можливістю 
зберігання резервних копій інформації в публічній хмарі; 

– розробки Єдиного державного реєстру виконавчих документів з урахуванням архітектурних вимог для подальшого застосування 
технологій аналізу "Big Data"; 

– законодавче закріплення права судді при здійсненні правосуддя на безоплатний доступ до інформації, що міститься в державних 
реєстрах, інформаційних системах, банках даних тощо засобами автоматизованої взаємодії Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи (через електронний кабінет судді); 

– вивчення і застосування кращих світових практик та досвіду впровадження елементів штучного інтелекту в судочинстві через 
співпрацю з донорськими та іншими міжнародними організаціями; 
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– законодавче закріплення категорій справ, які можуть бути розглянуті в режимі "онлайн", а також можливість доступу до 
інформації (зокрема публічної) виключно засобами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (зокрема веб-портал 
судової влади); унеможливлення збирання персональних даних з онлайн-сервісів (заборона публікації інформації про учасників 
справи). 

 
Очікувані результати. Поставлені цілі можуть бути досягнуті вчасно лише в разі скоординованої та злагодженої роботи всіх 

залучених до реформування сторін. Передбачається, що реалізація намічених заходів вплине не тільки на зміну відповідного 
законодавства, але й на фактичне забезпечення належного та ефективного функціонування судів і органів у системі правосуддя в умовах 
воєнного стану та післявоєнного періоду.  

 
 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
Через повномасштабну агресію російської федерації проти України правосуддя в Україні здійснюється обмежено, із дотриманням 
певного балансу між безпекою суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу та дотриманням процесуальних прав 
сторін у справі та засад судочинства. Однак, навіть в таких непростих умовах конституційне право людини на судовий захист не може 
бути обмежено, оскільки відповідно до статей 10 та 26  Закону України "Про правовий режим воєнного стану"  у період воєнного 
стану повноваження  судів не можуть бути припинені.  Однак, у зв’язку з запровадженням на території України воєнного стану 
значно зменшилися надходження до спеціального фонду державного бюджету, що ставить під загрозу належне забезпечення 
діяльності апеляційних та місцевих судів із відправлення правосуддя. Крім того, частково зруйновано/пошкоджено  інфраструктуру 
судової системи, зафіксовано розкрадання та пошкодження мережевого обладнання, матеріально-ресурсної бази судів та органів 
системи правосуддя. 
 
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
Потребує вирішення, зокрема щодо відновлення повноцінної роботи новосформованих Вищої ради правосуддя та Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України; структурної модернізації й оптимізації органів судової влади; оптимізація існуючої мережі 
загальних судів відповідно до нового адміністративно-територіального устрою та існуючих викликів; розвитку електронного 
судочинства, цифровізації судового процесу, можливості дистанційного розгляду справ та  відновлення втраченого судового 
провадження в умовах війни; тощо. Ряд питань потребує розроблення та прийняття відповідних законодавчих змін. 
 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери): 
Перезавантаження судової система України, оскільки саме судова реформа є одним із основних індикаторів оцінки готовності 
України до інтеграції з Європейським Союзом. Підвищена увага суспільства до реформування судової системи. Політична воля щодо 
модернізації органів у системі правосуддя та оптимізації судів. Залучення міжнародної допомоги на відбудову інфраструктури судів, з 
метою забезпечення міжнародних стандартів судочинства. 
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Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери): 
Безпекові (обмеження діяльності у зв'язку із воєнними діями  та режимом воєнного стану). 
Фінансові (обмеження фінансування державного бюджету). 
Логістичні (обмеження можливостей доставки суддів, працівників апарату судів,  обладнання тощо).   
Інформаційні (обмеження можливостей отримувати та надавати актуальну інформацію щодо об'єктів на тимчасово непідконтрольній 
території чи у зоні бойових дій). 
 
 

2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Несформованість органів судового врядування, їх функціональна недосконалість (дублювання функцій, надмірність повноважень, 
недосконалість інституту притягнення до відповідальності суддів) 

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

1. Оновлення складу Вищої ради правосуддя. 2. 
Оновлення складу Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України  

3. Структурна модернізація й 
оптимізація органів судової 
влади, запровадження в 
онлайн режимі проведення 
з'їзду суддів та електронного 
голосування. 4. 
Запровадження ефективного 
інституту притягнення суддів 
до відповідальності  5. 
Перегляд інституту 
повідомлення судді про 
втручання в його діяльність. 

  

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

до 12/2022 до 12/2024   

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

- через воєнні дії, особливості правового режиму 
воєнного стану, інші об'єктивні та суб'єктивні 
обставини не будуть проведені та завершені 
відповідні конкурси 
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- формування повноважних складів ВРП та ВККС  
здійснюється у рівноцінному партнерстві з 
незалежними суб'єктами – міжнародними 
партнерами та суддівським самоврядуванням, а 
тому Держава не може одноособово  відповідати за 
тривалість цих процесів 

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

1. Призначено/обрано щонайменше 15 членів ВРП. 
2. Призначено щонайменше 11 членів ВККС 

3. Проведено 
функціональний аудит; 
внесено законодавчі зміни 
щодо усунення дублюванння 
функцій; повноваження 
органів та установ системи 
правосуддя збалансовані та 
не дублюються.4.  Розгляд 
дисциплінарної скарги на 
суддю не перевищує 6 
місяців. 5. внесено 
законодавчі зміни 

  

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

      

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.2 Опис 
проблеми 2, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність подолання кадрової кризи у судовій системі України (Надмірно тривалі процедури проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади судді; Значна кількість вакантних посад суддів в апеляційних та місцевих судах; втрата кадрового потенціалу 
щодо працівників апаратів; Незавершене формування системи вищих спеціалізованих судів) 

2.2.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.2.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 

1. Заповнити штатні посади суддів у найбільш 
завантажених судах першої інстанції. 2. Заповнити 
штатні посади в апеляційних судах 3. Оптимізація 
процедур призначення суддів на посади 4. 

1. Заповнити штатні посади 
суддів у найбільш 
завантажених судах першої 
інстанції. 2. Заповнити 
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проблеми на 
кожному 
етапі: 

Розпочати роботу Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності  

штатні посади в апеляційних 
судах 
3. Оптимізація процедур 
призначення суддів на 
посади 4. Розпочати роботу 
Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності 5. 
Удосконалення діяльності 
Вищого антикорупційного 
суду 

2.2.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

до 12/2022 3. 4. до 12/2024 
5. до 12/2025 

  

2.2.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

не будуть сформовані ВРП, ВККС 3. неприйняття законодавчих 
змін. 4. не будуть сформовані 
ВРП, ВККС. 4. обмежені 
фінансові ресурси.  5. 
неприйняття законодавчих 
змін, обмежені фінансові 
ресурси 

  

2.2.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

1. Різниця у навантаженні не відрізняється більше 
ніж у 5 разів. Кількість вакансій у найбільш 
завантажених судах зменшена на 50%2. заповнено 
вакантні посади на 60 відсотків 

3. Конкурс на посаду судді 
будь-якої інстанції не 
перевищує 3-х місяців. Нові 
конкурсні процедури 
забезпечують можливість 
призначення будь-якої 
кількості суддів .4. ВСпІВ 
функціонує у необхідній 
кількості суддів 5. ВАКС та 
Апеляційна палата ВАКС 
функціонує у необхідній 
чисельності суддів 6. Розгляд 
кримінальних проваджень у 
ВАКС у першій інстанції 
здійснюватиметься 
одноосібно, окрім 
проваджень щодо особливо 
тяжких злочинів 

  

2.2.6 Загальний 
розмір 
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потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.2.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.3 Опис 
проблеми 3, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність оптимізації існуючої мережі судів, приведення її до нового адміністративно-територіального устрою 

2.3.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.3.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Оптимізація існуючої мережі загальних судів 
відповідно до нового адміністративно-
територіального устрою та існуючих викликів 

    

2.3.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

до 12/2022     

2.3.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Постійна зміна ситуації щодо територій, які 
знаходяться в зоні проведення активних бойових 
дій, або тимчасово окуповані/ непідконтрольні 
Україні  

    

2.3.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Кількість місцевих загальних судів зменшено 
щонайменше втричі. Найменша кількість суддів у 
суді складає 5 суддів, навантаження на суддю у 
будь-якому суді не відрізняється більше, ніж на 
30% 

    

2.3.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
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досягнення 
цілі: 

2.3.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.4 Опис 
проблеми 4, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Наявність руйнування та пошкодження приміщень, розкрадання та пошкодження матеріально-технічних ресурсів  апеляційних та 
місцевих судів, необхідність їх відновлення відповідно до європейських стандартів, у т. ч. забезпечення безбар'єрності приміщень 
судів та судових послуг 

2.4.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.4.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Узагальнення масштабів нанесених збитків, 
розрахунок необхідних матеріальних ресурсів для 
відновлення пошкодженого майна, з урахуванням 
прогнозованої мапи судів. Проведення ґрунтовного 
обстеження всіх пошкоджених будівель  для 
формування фінансових показників та розрахунку 
залучення коштів та інвестицій.   

Відновлення пошкоджених 
будівель/приміщень судів та 
відбудова нових апеляційних 
та місцевих судів відповідно 
до міжнародних стандартів,  
у т. ч. забезпечення 
безбар'єрності приміщень 
судів та судових послуг 

Забезпечення  новостворених 
(оптимізованих) окружних судів  
службовими приміщеннями. Аналіз 
реального стану приміщень існуючих судів 
з урахуванням нової мапи судів, щодо 
відповідності їх будівельним та 
архітектурним нормам.  

2.4.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025 12.2032 

2.4.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Проведення активних військових дій на 
відповідних територіях, тимчасова окупація 
територій. Недостатність фінансування чи 
обмежені фінансові ресурси. Зміна кількості 
пошкоджених/зруйнованих об'єктів 
інфраструктури, мережевого обладнання, 
матеріально-ресурсної бази. 

Зміна кількості 
пошкоджених/зруйнованих 
об'єктів інфраструктури, 
мережевого обладнання, 
матеріально-ресурсної бази. 
Ускладнення логистики. 
Обмежене фінансування для 
відновлення пошкоджених 
приміщень судів та органів у 
системі правосуддя. 
Недостатність фінансування 
для будівництва нових 
будівель судів на місці 
зруйнованих.  

Відсутність фінансових ресурсів. 

2.4.5 Вимірюваний 
показник 

Узагальнено збитки, визначені фінансові 
показники, проведені розрахунки, визначено 

Визначено перелік 
приміщень судів та судових 

Розробка типових проектів "будинків 
правосуддя" з урахуванням кращих 
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досягнення 
цілі 

джерело фінансування (державний бюджет, 
міжнародна технічна допомога, донорська 
фінансова допомога). Відновлено близько 34% від 
загальної кількості пошкоджених приміщень або 
орієнтовно 24 приміщення судів та судових 
установ (залежить від проведення активних 
військових дій на відповідних територіях, 
наявності фінансових ресурсів) 

установ, які відновлювати 
недоцільно з урахуванням 
прогнозованої мапи судів. 
Проведення будівельних 
робіт та капітального 
ремонту будівель/приміщень, 
у яких в подальшому 
планується розмістити 
оптимізовані судові 
установи. 

практики, у тому числі міжнародних. 
Побудова на базі таких проектів нових 
будівель для новостворених окружних 
судів. У приміщеннях, які відповідають 
усім будівельним та архітектурним нормам 
та є  доступними для маломобільних  груп 
населення знаходяться  60% окружних 
судів. 

2.4.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

Виділення бюджетних асигнувань, залучення 
коштів та інвестицій для відновлення 
пошкоджених приміщень судів та судових установ, 
проведення будівельних робіт та капітального 
ремонту будівель/приміщень судів 

Виділення бюджетних 
асигнувань, залучення коштів 
та інвестицій для 
відновлення приміщень 
судів, мережевого 
обладнання, матеріально-
ресурсної бази, з метою 
належного доступу громадян 
до правосуддя.  

  

2.4.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.5 Опис 
проблеми 5, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Недостатній рівень фінансування судової системи.  

2.5.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.5.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

1.Забезпечення достатнього рівня фінансування 
судової системи.    2. Врегулювання питання 
оплати праці працівників апаратів судів та 
створення належних умов для функціонування 
судів 

1.Врегулювання питання 
оплати праці працівників 
апаратів судів та створення 
належних умов для 
функціонування судів 
2.Вдосконалення процедур 
адміністрування судового 
збору та направлення його 
безпосередньо до загального 
фонду Державного бюджету 
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2.5.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

до 12/2022 до 12/2023   

2.5.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

обмежені фінансові ресурси     

2.5.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

1. Потреби судів у 2022 році профінансовані на 
100%;  2. Прийнято законопроект № 6311 від 
16.11.2021 про внесення змін до Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів" щодо 
врегулювання питання оплати праці працівників 
судів. Найнижчий розмір посадового окладу 
працівника апарату суду складає не менше 12000 
грн. Максимальний розмір стимулюючих виплат не 
перевищує 30%. 

кошти від судового збору 
надходять до загального 
фонду Державного бюджету 

  

2.5.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

1. Виділено бюджетні асигнування на суму 1 324,1 
млн гривень для забезпечення роботи апеляційних 
та місцевих судів, а також інших установ системи 
правосуддя до кінця 2022 року. 2. Орієнтовна 
потреба в додаткових фінансових ресурсах на 2023 
рік складатиме 13 348,8 млн гривень 

    

2.5.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.6 Опис 
проблеми 6, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Прогалини в кібербезпеці інформаційної інфраструктури судів та інших органів системи правосуддя 

2.6.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.6.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

побудовано базову інфраструктуру інформаційної 
безпеки та кіберзахисту судів та датацентрів, 
захисту кінцевих точок користувачів; 
документи зберігаються в "судовій хмарі" та окремі 
резервні копії - в публічній хмарі; 
100% програмного забезпечення інфраструктури 
віртуалізації, баз даних, судів тощо легалізовано 

побудовано дублюючої  
(резервної) інфраструктуру 
інформаційної безпеки та 
кіберзахисту судів та 
датацентрів;  
побудовано другий 
резервний датацентр; 

Підтримка функціонування інфраструктури 
інформаційної безпеки (підписки на 
сервіси, технічна підтримка тощо) 
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розпочато роботу центру 
забезпечення кібербезпеки 
(SOC - Security Operational 
Center) судової влади; 
отримано атестат КСЗІ 
ЄСІТС 

2.6.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2024 12.2032 

2.6.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

відсутність належного фінансування; логістичні 
проблеми при постачанні обладнання 

відсутність належного 
фінансування; логістичні 
проблеми при постачання 
обладнання; 
некомпетентність фахівців 
SOC;  неконкурентні умови 
праці для фахівців з 
кібербезпеки 

відсутність належного фінансування; 
завершення життєвого циклу обладнання та 
(або) ПЗ 

2.6.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

датацентри і функціонуючі суди: обладнані 
шлюзами інформаційного захисту та ПЗ захисту 
кінцевих точок; використовують 100% 
легалізованого системного ПЗ (ОС, бази даних) та 
не менше 95% прикладного ПЗ 

датацентри та 100% судів 
обладнані резервованими 
шлюзами інформаційної 
безпеки, функціонує SOC 
судової влади 

забезпечено належне функціонування 
обладнання та ПЗ, наявні необхідні 
підписки та сервіси 

2.6.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

643 722 555 514 640 407 

2.6.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.7 Опис 
проблеми 7, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Не завершена побудова Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Відсутність електронного діловодства в 
судах та інших органах системи правосуддя. Недостатня забезпеченість судів засобами інформатизиції. 

2.7.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
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2.7.2 Ціль яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Розробка Єдиного державного реєстру виконавчих 
документів;  
Розробка нового програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру судових рішень (з 
урахуванням нових функцій, передбачених 
процесуальними кодексами);  
Підключення Київського апеляційного суду до 
підсистеми "Електронний суд"; 
Впровадження автоматизованого формування і 
ведення суддівського досьє та кадрового обліку 
суддів і працівників апаратів;  
Впровадження електронного документообігу в 
ДСА України та його територіальних управліннях; 
Забезпечення засобами інформатизації судів 

Впроваджено процесуальний 
документообіг у  загальних 
та спеціалізованих судах; 
впроваджено автоматизовану 
систему  кадрового обліку 
суддів та працівників 
апаратів судів;  
впроваджено підсистеми 
аналітики, статистики; 
95% судів забезпечено 
засобами інформатизації 
згідно нормативів 

Підтримка функціонування електронних 
сервісів, їх удосконалення 

2.7.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025 12.2032 

2.7.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

відсутність належного фінансування; законодавчі 
зміни, які змінюють вимоги до реєстрів; відсутність 
законодавчих змін, які унеможливлюють 
автоматизований збір персональних даних та 
надають право доступу суддів до державних 
реєстрів 

відсутність належного 
фінансування; помилки при 
плануванні та(або) реалізації 
систем 

відсутність належного фінансування; 
невірна оцінка потреб суддів та 
користувачів систем; несвоєчасне 
оновлення компонентів, що призводить до 
застарівання та неактуальності 

2.7.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  впровадження оновленої 
платформи процесуального 
документообігу в судах 
України; функціонування 
ЄДРСР та ЄДРВД у складі 
ЄСІТС; підвищення 
обізнаності громадян про е-
сервіси 

  

2.7.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

777 483 727 700 1 195 474 
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2.7.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.8 Опис 
проблеми 8, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Відсутність широкого застосування електронних інструментів для дистанційної комунікації судів та учасників судового 
процесу (повідомлення сторін, надсиалання документів, ознайомлення з матеріалами справи засобами електронного 
зв'язку)  

2.8.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.8.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Розширення функціональних можливостей 
Електронного суду; 
Запровадження додаткових джерел комунікації з 
учасниками судового процесу 
Налагодження автоматизованої взаємодію ЄСІТС з 
інформаційними ресурсами інших державних 
органів 

10% заяв подаються до суду 
через електронний кабінет 
95% судів укомплектовані 
сканерами для наповнення 
електронного суду 

Підтримка функціонування електронних 
сервісів, їх удосконалення 

2.8.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025 12.2032 

2.8.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

політичні ризики (відсутність законодавчих змін), 
відсутність фінансування, логістичні проблеми 

відсутність фінансування, 
законодавчі зміни, невірне 
обрання цільової категорії чи 
вибору каналу взаємодії з 
потенційними користувачами 

  

2.8.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

потреба судів у планетарних сканерах забезпечена 
на 95% 

10% заяв подаються засобами 
електронного суду 

  

2.8.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

125 874 177 698 210 755 

2.8.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 
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2.9 Опис 
проблеми 9, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Опрацювання питання щодо можливості застосування штучного інтелекту в судочинстві 

2.9.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.9.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Сформовано рекомендації щодо використання 
інструментів ШІ в судочинстві 

Інструменти ШІ 
використовуються при 
пошуку в ЄДРСР, ЄДРВД та 
при прогнозування 
результату розгляду справ 

  

2.9.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025   

2.9.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

відсутність підтримки міжнародних організацій 
та(або) урядів в наданні інформації; відсутність 
достатнього обсягу інформації 

відсутність належного рівня 
бачення та консолідації 
зацікавлених сторін; 
відсутність належного 
фінансування; недостатня 
кваліфікація технічних 
фахівців 

  

2.9.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

систематизований аналіз світових практик та 
напрямків розвитку 

ефективність використання 
алгоритмів штучного 
інтелекту становить більше 
90% (у 90% випадків 
отриманий результат 
відповідає вимогам та 
встановленим критеріям) 

  

2.9.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  38 626   
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2.9.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.10 Опис 
проблеми 10, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Розвиток механізмів альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спорів 

2.10.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.10.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Удосконалення процедури 
врегулювання спору за 
участю судді 

1.Заохочення використовувати позасудові 
способи врегулювання спору, встановлення 
для окремих категорій справ обов'язкового 
досудового порядку врегулювання спорів з 
використанням медіації та інших практик 
. 2.Розвиток інституту медіації  

2.10.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  до 12/2025 до 12/2026 

2.10.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

      

2.10.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  збільшено кількість справ, 
які було вирішено за 
допомогою процедури 
врегулювання спору за 
участю судді на 10% 

1. Збільшено кількість справ, що підлягають 
обов'язковому досудовому порядку 
врегулювання спорів. визначено перелік 
таких категорій спорів; збільшено випадки 
включення медіаційного застереження у 
договори  та укладення медіаційної угоди 
на 5%; .кількість звернень до медіації у 
категоріях спорів, де мирне врегулювання є 
доцільним, збільшено 2.. Кількість 
медіаторів у реєстрі медіаторів зросла на 
10% 

2.10.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
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досягнення 
цілі: 

2.10.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

2.11 Опис 
проблеми 11, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Запровадження безпосередньої участі громадян у процесі судочинства (суд присяжних, мирові судді) 

2.11.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.11.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

 Вдосконалення та 
розширення застосування 
інституту присяжних 

Формування моделі інституту мирових 
суддів та її апробація (у разі доцільності). 

2.11.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  до 12/2025 до 12/2030 

2.11.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

      

2.11.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  прийнято Закону України 
"Про суд присяжних" 

прийнято законодавчі зміни 

2.11.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

      

2.11.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 
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2.12 Опис 
проблеми 12, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Неналежне виконання та невиконання судових рішень, які набрали законної сили 

2.12.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.12.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Забезпечення функціонування системи 
примусового виконання судових рішень та рішень 
інших органів у період дії воєнного стану 

1. Цифровізація виконавчого 
провадження 
2. Забезпечення виконання 
рішень ЄСПЛ Україною 
(Група справ Іванов, 
Бурмич), (в т.ч. 
імплементація рекомендацій 
Комітету міністрів РЄ)       

  

2.12.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

до 12/2022 до 12/2025   

2.12.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

      

2.12.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

1. Законопроект щодо особливостей примусового 
виконання рішень в умовах воєнного стану 
зареєстрований у Верховній Раді України 
2. Прийнято нормативно-правові акти щодо 
особливостей примусового виконання рішень в 
умовах воєнного стану 

1. Нормативне врегулювання 
питання обов'язкового 
підключення та (в) участі 
банків до інформаційної (ій) 
взаємодії виконавців та 
банків (доопрацювання із 
зауваженнями Мін’юсту та 
прийняття законопроекту 
5660 або прийняття 
постанови Національного 
банку України, яка 
зобов’язуватиме обов'язкове 
підключення банків до АСВП 
та участь банків в 
автоматизованому арешті 
коштів боржників на 
рахунках)  
2. Забезпечення можливості 
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пред'явлення виконавчих 
документів за допомогою 
Єдиного державного реєстру 
виконавчих документів 
3. Законопроект щодо зняття 
мораторіїв, які ускладнюють 
виконання судових рішень 
зареєстровано у Верховній 
Раді України 
4. Законопроект щодо 
запровадження дієвого та 
ефективного судового 
контролю за виконання 
рішень зареєстровано у 
Верховній Раді України 
5. Законопроект щодо 
ефективної процедури 
встановлення чи зміни 
способу або порядку 
виконання рішень 
немайнового характеру 
зареєстровано у Верховній 
Раді України 
6. Доопрацьовано з 
зауваженнями Мін'юсту та 
прийнято законопроект 5660 
(Про примусове виконання  
рішень)  
7. Збільшено кількість 
фактично виконаних судових 
рішень 

2.12.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

      

2.12.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 
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3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
3.1 Назва програмного документу Короткий описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 

подає дану інформацію 
3.1.1. Концепція Єдиної судової 

інформаційно-
телекомунікаційної системи 

Роботи із розробки та впровадження ЄСІТС розпочаті у 2018 
році, не завершені з причини відсутності фінансування 

 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 
  Ціль (з пункту 2) Опис завдання по досягненню 

цілі 
Граничний термін 
виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Оновлення складу Вищої ради 

правосуддя 
Завдання 1. Президент України 
оголошує конкурс на вакантну 
посаду члена ВРП 

   

    Завдання 2. Компетентними 
суб'єктами скликаються з'їзди 
(конференція), до порядку 
денного яких включено питання 
обрання членів ВРП 

   

    Завдання 3. Секретаріат 
забезпечує спецперевірку 
кандидатів на посади членів 
ВРПі 

   

    Завдання 4. Етична рада 
забезпечує перевірку на 
доброчесність кандидатів ВРП 

   

    Завдання 5. Суб'єкти 
призначення 
обирають/призначають членів 
ВРП 

   

  Оновлення складу Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
України 

      

    Завдання 6. Конкурсна комісія 
відновлює роботу та проводить 
конкурс на зайняття посади 
члена ВККС. Вища рада 
правосуддя призначає членів 
Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України 
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  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Структурна модернізація й 

оптимізація органів судової 
влади, запровадження в онлайн 
режимі проведення з'їзду суддів 
та електронного голосування  

Завдання 7. Проведення 
всебічного аудиту повноважень 
органів та установ системи 
правосуддя (ВРП, ВККСУ, ДСА, 
ССО, НШСУ та інших) з метою 
усунення дублювання функцій, 
забезпечення процедур 
ефективного використання 
ресурсів 

    

    Завдання 8. Розробка проектів 
законодавчих актів щодо 
перегляду повноважень та 
функцій органів та установ 
системи правосуддя 

    

    Завдання 9. Прийняття 
відповідних законів та їх 
імплементація 

  0 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Вдосконалення інституту 

притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності  

Завдання 10. Розробка та 
прийняття відповідних 
законодавчих змін         

    

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Перегляд інституту 

повідомлення судді про 
втручання в його діяльність; 

Завдання 11. Розробка та 
прийняття відповідних 
законодавчих змін         

    

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Заповнити штатні посади суддів 

у найбільш завантажених судах 
першої інстанції. 

Завдання 12. Голова ВС 
оголошує процедуру 
відрядження до найбільш 
завантажених судів для всіх 
суддів 

    

    Завдання 13. Судді 
відряджаються з найменш 
завантажених судів  до найбільш 
завантажених  судів (як з першої 
інстанції так і з апеляційних 
судів) 

    

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
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    Завдання 14. Конкурси на 
вакантні посади проводяться за 
новими процедурами- 
забезпечення судів необхідним 
серверним та комп'ютерним 
обладнанням та засобами 
інформатизації згідно 
нормативів; 
- запровадження принципів Good 
Data Governance - управління 
даними та переходу від звітності 
до стратегічного прогнозування; 
- допрацювання електронного 
суду ПЗ відеоконференцзв'язку, 
мобільного додатку єСуд;  
- реалізація принципів 
мінімізації обсягу інформації, 
яка вноситься користувачем, а 
також одноразового внесення та 
багаторазового використання 
даних; 
впровадження контакт-центру 
судової влади; 
- популяризація сервісів 
електронного суду, створення 
освітніх та інформаційних 
програм і матеріалів, навчання 
користувачів, співпраця із ЗМІ 

    

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Заповнити штатні посади в 

апеляційних судах 
Завдання 15. Запровадження 
можливості відрядження суддів 
першої інстанції, досвідом 
суддівської роботи більше 5-10 
років із судів з помірним 
навантаженням до судів 
апеляційної інстанції із значним 
дефіцитом суддів 

    

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
    Завдання 16. Проведення 

конкурсу на посади суддів 
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апеляційних судів за новими 
процедурами 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Оптимізація процедур 

призначення суддів на посади 
Завдання 17. Розробка проектів 
законодавчих актів щодо 
перегляду процедур призначення 
суддів на посади 

    

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
    Завдання 18. Всі судді 

призначаються за результатами 
конкурсу (скасувати добір) 

    

    Завдання 19. Судді з досвідом 
роботи мають отримати 
переважне право кар'єрного 
зростання та "переведення по 
горизонталі" (наприклад 
призначення з районного суду в 
обласний центр) 

  0 

    Завдання 20. Для НЕ СУДДІВ 
запроваджуються квоти (від 10% 
до 50%), а конкурсні процедури 
для них проводяться окремо від 
суддів (це стосуватиметься 
виключно апеляційної та 
касаційної інстанції, оскільки 
конкурс в першу інстанцію 
проводиться лише для НЕ 
СУДДІВ) 

    

    Завдання 21. Всі іспити під час 
конкурсів проводяться з 
мінімальним "людським" 
втручанням 

  0 

    Завдання 22. Ухвалення 
відповідних законів та їх 
імплементація 

  0 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
       Розпочати роботу Вищого 

суду з питань інтелектуальної 
власності 

 Завдання 23. Завершення 
конкурсів на посади суддів 
Вищого суду з питань 
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інтелектуальної власності та 
його Апеляційної палати 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
    Завдання 24. Забезпечено 

організаційні, фінансові умови 
для початку роботи суду 

    

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Удосконалення діяльності 

Вищого антикорупційного суду 
Завдання 25. Прийняти рішення 
про збільшення чисельності 
суддів Вищого 
антикорупційного суду та 
Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду 

    

    Завдання 26. Провести добір на 
вакантні посади суддів Вищого 
антикорупційного суду, 
Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду за участі 
Громадської ради міжнародних 
експертів 

  0 

    Завдання 27. Розробити та 
прийняти законопроект, 
відповідно до якого 
колегіальний розгляд 
кримінальних проваджень у 
ВАКС у першій інстанції 
здійснюватиметься одноосібно, 
окрім проваджень щодо 
особливо тяжких злочинів 

  0 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Оптимізація існуючої мережі 

загальних судів відповідно до 
нового адміністративно-
територіального устрою та 
існуючих викликів 

 Завдання 28. Провести аналіз 
існуючої мережі місцевих судів, 
підготувати пропозиції щодо її 
оптимізації та приведення до 
нового адміністративно-
територіального устрою 

    

  . Завдання 29. Ліквідувати у 
віддалених містах суди, які 
недоцільно матеріально 
забезпечувати (відновлювати). 

  0 
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Приміщення передати 
(платно/безоплатно) на баланс 
територіальних громад для 
утворення Прозорих офісів, в 
тому числі й послугою 
дистанційної участі у розгляді 
судових справ за допомогою 
електронних засобів зв’язку. 

    Завдання 30. Розробка та 
прийняття відповідних проектів 
законів щодо ліквідації 
(реорганізації) та утворення 
місцевих загальних та 
спеціалізованих судів 

  0 

    Завдання 31. Розроблено та 
прийнято законодавчі зміни 

  0 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  

  
  
  
  

Узагальнення масштабів 
нанесених збитків, розрахунок 
необхідних матеріальних 
ресурсів для відновлення 
пошкодженого майна, з 
урахуванням прогнозованої 
мапи судів. Проведення 
ґрунтовного обстеження всіх 
пошкоджених будівель  для 
формування фінансових 
показників та розрахунку 
залучення коштів та інвестицій.  

Завдання 32. Узагальнення 
масштабів нанесених збитків, 
розрахунок необхідних 
матеріальних ресурсів для 
відновлення пошкодженого 
майна, з урахуванням 
прогнозованої мапи судів  

12.2022 Проведення активних військових дій на 
відповідних територіях, тимчасова окупація 
територій. Недостатність фінансування чи 
обмежені фінансові ресурси. Зміна 
кількості пошкоджених/зруйнованих 
об'єктів інфраструктури, мережевого 
обладнання, матеріально-ресурсної бази. 

  Завдання 33. Проведення 
ґрунтовне обстеження  
пошкоджених будівель судів (де 
це можливо, з урахуванням умов 
воєнного стану, активних боєвих 
дій, тимчасової окупації 
територій, тощо)  для 
формування фінансових 
показників та розрахунку 
залучення коштів та інвестицій.  

12.2022  
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  Завдання 34. Виготовлення 
відповідної проектно-
кошторисної документації 

12.2022  

  Завдання 35. Виділення 
бюджетних асигнувань, 
залучення коштів та інвестицій 
для відновлення зруйнованих 
приміщень судів та органів і 
установ системи правосуддя 

12.2022  

     
  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  
  

Відновлення пошкоджених      
будівель/приміщень судів та 
відбудова нових апеляційних та 
місцевих судів відповідно до 
міжнародних      стандартів,  у т. 
ч. забезпечення безбар'єрності 
приміщень судів та судових 
послуг  

Завдання 36. Визначено перелік 
приміщень судів та судових 
установ, які відновлювати 
недоцільно з урахуванням 
прогнозованої мапи судів.  

6.2023 Зміна кількості пошкоджених/зруйнованих 
об'єктів інфраструктури, мережевого 
обладнання, матеріально-ресурсної бази. 
Ускладнення логистики. Обмежене 
фінансування для відновлення 
пошкоджених приміщень судів та органів у 
системі правосуддя. Недостатність 
фінансування для будівництва нових 
будівель судів на місці зруйнованих.  

  Завдання 37. Проведення 
будівельних робіт та 
капітального ремонту 
будівель/приміщень, у яких в 
подальшому планується 
розмістити оптимізовані судові 
установи. 

2023-2025  

  Завдання 38. Виділення 
бюджетних асигнувань, 
залучення коштів та інвестицій 
для відновлення приміщень 
судів, мережевого обладнання, 
матеріально-ресурсної бази, з 
метою належного доступу 
громадян до правосуддя   

2023-2025  

       
  
  

 

  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
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   Забезпечення  новостворених 
(оптимізованих) окружних судів  
службовими приміщеннями. 
Аналіз реального стану 
приміщень існуючих судів з 
урахуванням нової мапи судів, 
щодо відповідності їх 
будівельним та архітектурним 
нормам.  

Завдання 39. Аналіз реального 
стану приміщень існуючих судів 
з урахуванням нової мапи судів, 
щодо відповідності  їх 
будівельним та архітектурним 
нормам 

12.2026 Відсутність фінансових ресурсів. 

    Завдання 40. Розробка типових 
проектів "будинків правосуддя" з 
урахуванням кращих практики, у 
тому числі міжнародних. 
Побудова на базі таких проектів 
нових будівель для 
новостворених окружних судів  

2026-2032  

  . Завдання 41. Виділення 
бюджетних асигнувань, 
залучення коштів та інвестицій 
для будівництва нових будівель 
судів 

2026-2032  

        
  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Забезпечення достатнього рівня 

фінансування судової системи  
Завдання 42. Внесення 
відповідних змін до Закону 
України "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік" та 
збільшено бюджетні 
асигнування за бюджетною 
програмою 0501020 
"Забезпечення здійснення 
правосуддя місцевими, 
апеляційними судами та 
функціонування органів і 
установ системи правосуддя" 

12.2022 Відсутність фінансових ресурсів. 

    Завдання 43. Виділено бюджетні 
асигнування на суму 1 324,1 млн 
гривень для забезпечення роботи 
апеляційних та місцевих судів, а 

12.2022  
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також інших установ системи 
правосуддя до кінця 2022 року. 

    Завдання 44. Забезпечення 
фінансування судів, органів і 
установ системи правосуддя у 
2022 році на 100 відсотків 

12.2022  

         
  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
   Врегулювання питання оплати 

праці працівників апаратів судів 
та створення належних умов для 
функціонування судів 

Завдання 45. Прийнято 
законопроект №6311 від 
16.11.2021 про внесення змін до 
Закону України "Про судоустрій 
і статус суддів" щодо 
врегулювання питання оплати 
праці працівників судів 

12.2022   

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
    Завдання 46. Виділення 

додаткових коштів державного 
бюджету на вказані цілі. 

2023-2025   

     
  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
   Вдосконалення процедур 

адміністрування судового збору 
та направлення його 
безпосередньо до загального 
фонду Державного бюджету 

Завдання 47. Розробка та 
прийняття відповідних 
законодавчих змін 

  0 

Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Забезпечення інформаційної та 

кібербезпеки в інформаційно-
комунікаційних системах та 
сервісах судової влади 

Завдання 48. Побудова 
інфраструктури інформаційної 
безпеки та кіберзахисту судів та 
датацентрів судової влади; 
захист кінцевих точок 
(персональних комп'ютерів, 
ноутбуків користувачів). 
Придбання шлюзів 
інформаційної безпеки для судів 
та датацентрів. 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 
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    Завдання 49. Легалізація 
програмного забезпечення 
інфраструктури віртуалізації та 
баз даних розподілених 
датацентрів 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 50. Легалізація 
програмного забезпечення судів 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 51. Забезпечення 
централізованого захищеного 
зберігання документів у "судовій 
хмарі" - розподілених 
датацентрах, з можливістю 
зберігання резервних копій 
інформації в публічних хмарах 

12.2022   

  Цифровізація судового процесу, 
розвиток дистанційного 
судочинства, побудова ЄСІТС 

Завдання 52. Інтеграція системи 
процесуального документообігу 
суду Київського апеляційного 
суду з електронним судом 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 53. Впровадження 
системи централізованого 
електронного загального 
документообігу в ДСА України, 
її територіальних управліннях 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 54. Розробка Єдиного 
державного реєстру виконавчих 
документів з урахуванням 
архітектурних вимог для 
подальшого застосування 
технологій аналізу "Big Data" 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 55. Розробка Єдиного 
державного реєстру судових 
рішень з урахуванням 
архітектурних вимог для 
подальшого застосування 
технологій аналізу "Big Data" 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 56. Впровадження 
централізованої захищеної 
системи автоматизованого 
формування, ведення і 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 



ПРОЕКТ 

43 
 

оприлюднення суддівського 
досьє, кадрового обліку суддів та 
працівників апаратів судів 

    Завдання 57. Забезпечення судів 
засобами інформатизації 
(серверним та комп'ютерним 
обладнанням) для належної 
роботи інфраструктури судів, 
суддів та працівників апаратів 
згідно нормативів 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 58. Законодавче 
закріплення права судді при 
здійсненні правосуддя на 
безоплатний доступ до 
інформації, що міститься в 
державних реєстрах, 
інформаційних системах, банках 
даних тощо засоабми 
автоматизованої взаємодії 
Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи 
(через електронний кабінет 
судді) 

12.2022   

    Завдання 59. Впровадження 
автоматизованої взаємодії 
(інтерфейс прикладного 
програмування) з сервісами 
Укрпошти та принт-центром для 
пришвидшення та здешевлення 
процесу направлення сторонам 
(отримання від сторін) 
документів 

12.2022 необхідна підтримка міжнародних 
донорських організацій 

  Застосування штучного 
інтелекту в судочинстві 

Завдання 60. Вивчення кращих 
світових практик та досвіду 
впровадження штучного 
інтелекту в судочинстві через 
співпрацю з донорськими та 
іншими міжнародними 
організаціями 

12.2022   
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  Забезпечення безбар’єрності 
судового процесу 

Завдання 61. Законодавче 
закріплення категорій справ, які 
можуть бути розглянуті у режимі 
"онлайн", а також можливість 
доступу до інформації (зокрема 
публічної) виключно засобами 
Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи 
(зокрема веб-портал судової 
влади); унеможливлення 
збирання персональних даних з 
онлайн-сервісів (заборона 
публікації інформації про 
учасників справи) 

12.2022   

    Завдання 62. Законодавче 
закріплення за ДСА України 
права контролювати дотримання 
суб'єктами обов'язку реєстрації 
офіційних електронних адрес в 
ЄСІТС, внесенням змін до 
Закону України "Про судоустрій 
і статус суддів" та до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 63. Необхідність 
законодавчого врегулювання 
питання розширення 
можливостей дистанційного 
судочинства 

12.2022   

    Завдання 64. Забезпечення 
суддів повноцінним доступом до 
інформації Єдиного державного 
демографічного реєстру, 
підписання відповідного 
Протоколу про взаємодію з ДСА 
та ДМС в частині отримання 
суддями інформації з Єдиного 
державного демографічного 
реєстру 

12.2022   
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    Завдання 65. Забепечення судів 
необхідною кількістю сканерів, 
які дозволять переводити 
матеріали справ з паперової 
форми в електронну, що 
забезпечить доступ до матеріалів 
тиких справ з електронних 
кабенетів учасників 

12.2022 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Забезпечення інформаційної та 

кібербезпеки в інформаційно-
комунікаційних системах та 
сервісах судової влади 

Завдання 66. Завершення 
побудови інфраструктури 
інформаційної безпеки та 
кіберзахисту судів та 
датацентрів, організація центру 
забезпечення кібербезпеки (SOC 
- Security Operational Center) 
судової влади 

12.2023 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 67. Атестація 
інфраструктури кіберзахисту 
судів та датацентрів для 
можливості передавання 
інформації з обмеженим 
доступом у зашифрованому 
вигляді через незахищені канали 
зв'язку 

12.2024   

    Завдання 68. Створення другого 
резервного датацентру судової 
влади та забезпечення 
резервованих каналів передачі 
даних 

6.2023 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

  Цифровізація судового процесу, 
розвиток дистанціного 
судовичнства, побудова ЄСІТС 

Завдання 69. Впровадження 
централізованого електронного 
процесуального документообігу 
загальних судів 

12.2023 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 70. Впровадження 
централізованого електронного 
процесуального документообігу 
спеціалізованих судів 

12.2024 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 
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    Завдання 71. Впровадження 
Єдиного державного реєстру 
судових рішень з урахуванням 
архітектурних вимог для 
подальшого застосування 
технологій аналізу "Big Data" 

12.2023 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 72. Впровадження 
Єдиного державного реєстру 
виконавчих документів з 
урахуванням архітектурних 
вимог для подальшого 
застосування технологій аналізу 
"Big Data" 

12.2023 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 73. Розробка та 
впровадження підсистеми 
аналітики, статистики, 
планування, яка використовує 
великі дані при побудові звітів за 
заданими параметрами та за 
обраний період часу 

6.2024 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 74. Впровадження 
Good Data Governance - 
принципів управління даними, 
які закладатимуть структуру 
подальших концептуальних 
підходів до архітектури і 
моделей даних та дозволять з 
мінімальними похибками 
фіксувати, відслідковувати, 
аналізувати та прогнозувати усі 
основні показники діяльності 
судів та забезпечення на цій 
основі перехід до стратегічного 
прогнозування розвитку 

12.2025   

  Застосування штучного 
інтелекту в судочинстві 

Завдання 75. Впровадження 
механізмів штучного інтелекту в 
сервісах предиктивного пошуку 
рішень в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень, 

12.2024 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 
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Єдиному державному реєстрі 
виконавчих документів 

    Завдання 76. Використання 
штучного інтелекту для 
знеособлення текстів суових 
рішень перед їх публікацією у 
загальному доступі 

12.2024 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 77. Використання 
штучного інтелекту при 
прогнозуванні результату 
судового рішення за 
результатами аналізу тексту 
позовної заяви 

12.2024 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 78. Впровадження 
штучного інтелекту з метою 
незалежного формування рівня 
кваліфікації судді та кандидата 
на посаду для цілей вирішення 
питань суддівської кар’єри 
(конкурс (переведення) на 
посаду судді, підвищення 
кваліфікації, кваліфікаційне 
оцінювання (здатність 
здійснювати правосуддя у 
відповідному суді), 
дисциплінарне провадження 
тощо). 
Критерії оцінювання: 
1)      компетентність 
(професійна, особиста, соціальна 
тощо); 
2)      професійна етика; 
3)      доброчесність. 
Оцінювання відповідності судді 
та кандидата на посаду 
здійснюватиметься на основі 
даних автоматизовано 
сформованих досьє шляхом 
співставлення кількісних і 
якісних показників досьє 

12.2023 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 
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відповідно до модельних 
допустимих показників 

    Завдання 79. Залучення 
широкого кола заінтересованих 
осіб для встановлення 
пріоритетних напрямків його 
використання в ЄСІТС, їх 
реалізація та постійне 
удосконалення 

12.2025 необхідна підтримка міжнародних 
донорських організацій 

  Забезпечення безбар’єрності 
судового процесу 

Завдання 80. Допрацювання 
електронного суду та 
програмного забезпечення, що 
дозволяє приймати участь в 
судовому засіданні в режимі 
відеоконференцзв'язку; 
мобільного додатку єСуд; 
реалізація принципів мінімізації 
обсягу інформації, яка вноситься 
користувачем, а також 
одноразового внесення та 
багаторазового використання 
інформації 

12.2025   

    Завдання 81. Удосконалення 
механізму доставки судових 
повідомлень і повісток, зокрема 
шляхом використання 
месенджерів (впровадження 
контакт-центру), що дозволить 
об'єднати всі канали зв'язку 
(телефон, електронна пошта, 
месенджери) з учасниками 
судових справ та обирати для 
надсилання повісток, 
повідомлень тощо найшвидший 
та найдешевший спосіб 

6.2024 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 

    Завдання 82. Популяризація 
сервісів електронного суду, 
створення освітніх та 
інформаційних програм та 

12.2024 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету або донорська 
допомога 
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матеріалів, навчання 
користувачів, співпраця із ЗМІ 

Етап 3: 03/2026 – 12/2032 
  Забезпечення інформаційної та 

кібербезпеки в інформаційно-
комунікаційних системах та 
сервісах судової влади 

Завдання 83. Підтримка 
функціонування інфраструктури 
інформаційної безпеки (підписки 
на сервіси, технічна підтримка 
тощо) 

12.2032 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету 

  Цифровізація судового процесу, 
розвиток дистанційного 
судочинства, побудова ЄСІТС 

Завдання 84. Підтримка 
функціонування електронних 
сервісів, їх удосконалення 

12.2032 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету 

  Забезпечення безбар’єрності 
судового процесу 

Завдання 85. Підтримка 
функціонування електронних 
сервісів, їх удосконалення 

12.2032 необхідне належне фінансування в межах 
коштів державного бюджету 

         
  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
  Заохочення використовувати 

позасудові способи 
врегулювання спору, 
встановлення для окремих 
категорій справ обов'язкового 
досудового порядку 
врегулювання спорів з 
використанням медіації та 
інших практик 
 

Завдання 86. Розробка та 
прийняття законодавчих змін 

    

    Завдання 87. Здійснення заходів 
для підвищення 
проінформованості населення 
про обов'язкове досудове 
врегулювання спору  

    

         
  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
   Розвиток інституту медіації Завдання 88. Розроблення Плану 

дій щодо імплементації Закону 
України "Про медіацію".  
Проведення широкої 
інформаційної кампанії для 
населення щодо суті медіації. 
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    Завдання 89. Сприяння надання 
допомоги у забезпеченні доступу 
до медіації суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової 
допомоги.  
Налагодження збору 
статистичних  даних щодо 
медіації.  

    

    Завдання 90. Розвиток 
присудової медіації. 
Запровадження механізму 
забезпечення виконання 
міжнародних угод про 
врегулювання спорів за 
результатами медіації 

    

    Завдання 91. Розробка 
навчальних програм з медіації 
для правових професій, 
представників органів влади та 
місцевого самоврядування.  
Затвердження державного 
стандарту соціальної послуги 
медіації 

    

     
  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
   Удосконалення процедури 

врегулювання спору за участю 
судді 

Завдання 92. Удосконалення 
правового регулювання 
процедури врегулювання спорів 
за участю судді (ВСС) 
Оцінювання відповідності судді 
та кандидата на посаду 
здійснюватиметься на основі 
даних автоматизовано 
сформованих досьє шляхом 
співставлення кількісних і 
якісних показників досьє 
відповідно до модельних 
допустимих показників 

    

    Завдання 93. Удосконалення 
форм статистичного обліку з 

  0 
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метою збору вихідних даних для 
аналізу ефективності та 
поширеності процедури ВСС. 

    Завдання 94. Проведення 
навчання суддів з процедури 
врегулювання спору за участю 
судді. 

    

         
  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
   Вдосконалення та розширення 

застосування інституту 
присяжних 

Завдання 95. Ухвалення та 
імплементація закону України 
"Про суд присяжних" 

    

    Завдання 96. Встановлення 
процесуальних запобіжників 
безсторонності присяжних та 
запровадження перехідного 
періоду для впровадження цього 
інституту 

  0 

         
  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
   Формування моделі інституту 

мирових суддів та її апробація 
(у разі доцільності). 

Завдання 97. Формування моделі 
інституту мирових суддів та її 
апробація.  
Розробка та прийняття 
законодавчої бази у разі 
доцільності запровадження 
даного інституту. 

  0 

         
  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
   Забезпечення функціонування 

системи примусового виконання 
судових рішень та рішень інших 
органів у період дії воєнного 
стану 

Завдання 98. Здійснення заходів 
щодо нормативно-правового 
врегулювання особливостей 
примусового виконання рішень в 
умовах воєнного стану 

  0 

  . Завдання 99. Врегулювання 
питання щодо строків у 
виконавчому провадженні у 
період дії воєнного стану 

  0 



ПРОЕКТ 

52 
 

    Завдання 100. Помʼякшення 
строків прийняття рішень 
виконавцями та вчинення 
виконавчих дій 

  0 

    Завдання 101. Перегляд 
обов'язків боржника у 
виконавчому провадженні у 
період дії воєнного стану 

  0 

  . Завдання 102. Врегулювання 
питання щодо зараховування 
стягнутих з боржника грошових 
сум, які не витребувані 
стягувачем протягом одного 
року, на рахунок для 
фінансування ЗСУ 

  0 

    Завдання 103. Врегулювання 
порядку відновлення 
виконавчого провадження у разі 
його знищення (втрати) у період 
дії воєнного часу 

  0 

    Завдання 104. Удосконалення 
регулювання діяльності 
приватних виконавців 

  0 

    Завдання 105. Врегулювання 
питання щодо виконання 
виконавчих документів, місцем 
виконання яких є: тимчасово 
окупована територія внаслідок 
військової агресії російської 
федерації або територія 
розташована в районі 
проведення воєнних (бойових) 
дій 

  0 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
   Цифровізація виконавчого 

провадження 
Завдання 106. Налагодження 
електронної взаємодії з 
органами, установами та 
банками в процесі примусового 
виконання рішень 

  0 
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    Завдання 107. 100% банків 
підключено до АСВП для 
забезпечення автоматизованого 
арешту коштів боржників на 
рахунках у банках за 
виконавчими провадженнями 

    

    Завдання 108. Впровадження 
Єдиного державного реєстру 
виконавчих документів. 
Налагодження інформаційної 
взаємодії між Єдиним 
державним реєстром виконавчих 
документів та АСВП 

  0 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
   Забезпечення виконання рішень 

ЄСПЛ Україною (Група справ 
Іванов, Бурмич), (в т.ч. 
імплементація рекомендацій 
Комітету міністрів РЄ) 

Завдання 109. Запровадження 
автоматичного виконання 
судових рішень, постановлених 
проти держави. 

    

    Завдання 110. Скасування 
мораторіїв, які ускладнюють 
виконання судових рішень 

  0 

    Завдання 111. Запровадження 
дієвого та ефективного судового 
контролю за виконанням рішень 
судів 

    

    Завдання 112. Запровадження 
ефективної процедури 
встановлення чи зміни способу 
або порядку виконання рішень 
немайнового характеру 

  0 

    Завдання 113. Удосконалення 
порядку виконання рішень  за 
якими боржник зобов’язаний 
вчинити певні дії або утриматися 
від їх вчинення 

  0 

5 Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з пункту 4 (для відповідного завдання) 

 Опис 
проекту 
до завдання 

Обґрунтуванн
я необхідності 
проекту 

Якісні 
показник
и 

Економічний ефект  
(вплив на ВВП, 

Голов
ний 
відпов

Орієн
товна 
потреб

Пропоно
вані 
джерела 

Необхідне 
нормативн
о-правове 

Суміжна 
сфера 
регулюван

Ім'я та 
прізвиз
ще 

Статус 
проект
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№ з 
підпункту 4 

виконанн
я проекту 

бюджет, зайнятість 
тощо) 

ідальн
ий 
орган 
держа
вної 
влади 

а у 
фінанс
уванні 
(млн. 
грн) 

фінансув
ання 

забезпечен
ня 

ня права 
ЄС 
(загальний 
коментар) 

подавач
а 
пропози
ції 

у в 
групі 

5.1 Проєкт 
побудови 
Єдиної 
судової 
інформаційн
о-
телекомунік
аційної 
системи та 
забезпеченн
я судів 
засобами 
інформатиза
ції 

виконання 
вимог 
процесуальног
о 
законодавства 
та Закону 
України "Про 
судоустрій і 
статус суддів" 
в частини 
забезпечення 
функціонуванн
я ЄСІТС 

покращен
ня 
доступу 
до 
правосудд
я, 
впровадж
ення 
інструмен
тів 
електронн
ого 
судочинст
ва, 
поетапне 
впровадж
ення 
підсистем 
ЄСІТС 

Зменшить витрати 
судів на поштову 
кореспонденцію та 
витрати з формування 
матеріалів паперових 
справ. Оптимізує 
внутрішні процеси 
проходження 
документів, а також 
зменшить витрати часу 
на отримання 
інформації від інших 
органів 

Держа
вна 
судова 
адміні
страція
, 
Мініст
ерство 
цифро
вої 
трансф
ормаці
ї 
Україн
и 

2526  
(на 
2022-
2024 
роки) 

Міжнарод
на 
технічна 
допомога; 
благодійн
а 
допомога; 
позика 
міжнарод
них 
фінансови
х 
організаці
й. За 
можливос
ті - 
державни
й бюджет 

Внесення 
змін до 
процесуаль
них 
кодексів в 
частині 
розширення 
інструменті
в 
дистанційн
ої 
комунікації 
суду та 
учасників 
судового 
процесу 

   

5.2 Забезпеченн
я 
новостворен
их 
(оптимізова
них) 
окружних 
судів 
службовими 
приміщення
ми.  

Необхідність 
проекту 
полягає у 
забезпеченні 
новостворених 
окружних 
судів 
службовими 
приміщеннями, 
побудованими 
відповідно до 
європейських 
стандартів. 
Проведення 
аналізу 
реального 

Забезпече
ння 
здійсненн
я 
належног
о, 
ефективно
го 
судочинст
ва 
відповідн
о до 
європейсь
ких 
стандартів
, 

Оптимізація видатків 
державного бюджету, у 
точу числі на 
утримання приміщень 
судів, виплату 
заробітної плати 
працівників апаратів 
судів  

Держа
вна 
судова 
адміні
страція 
Україн
и 

      
Орієнт
овна 
потреб
а у 
фінанс
ових 
ресурс
ах  
склада
є   
26626 

Державни
й бюджет 
України 
Донорськ
а 
фінансова 
допомога 
міжнарод
них 
організаці
й. 
Міжнарод
на 
технічна 
допомога 
Кошти, 
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стану 
приміщень 
існуючих судів 
з урахуванням 
нової мапи 
судів, щодо 
відповідності 
їх будівельним 
та 
архітектурним 
нормам, стане 
першим 
кроком в 
досягненні цієї 
цілі. Розробка 
типових 
проектів 
"будинків 
правосуддя" з 
урахуванням 
кращих 
практики, у 
тому числі 
міжнародних 
та побудова на 
базі таких 
проектів нових 
будівель для 
новостворених 
окружних 
судів.  

покращен
ня 
доступу 
громадян 
до 
правосудд
я 

залучені з 
інших 
джерел, 
не 
заборонен
их 
законодав
ством.  
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Розвиток конституційного судочинства 

 
Широкомасштабна збройна агресія російської федерації проти України загалом не створила нових, проте значно загострила 

існуючі проблеми у сфері конституційного судочинства. Споконвічна «необхідність реформування» або відкладалась на невизначений 
термін, або проводилась нашвидку без відповідного громадського обговорення та експертного аналізу. Водночас в умовах воєнного 
стану існує специфіка роботи будь-якого державного органу, вчасне унормування якої як забезпечить належне функціонування самого 
органу, так і сприятиме швидкому відновленню та розвитку всієї України у післявоєнний період. 

Суспільство, як ніколи раніше, зацікавлене у роботі Конституційного Суду України, здатного забезпечувати верховенство 
Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджувати права та свободи людини. Проте сьогодні існує безліч 
проблем навколо органу конституційної юрисдикції, вирішення яких здатне задовольнити суспільний попит на справедливість та 
продемонструвати всьому світові високі стандарти конституційного судочинства. 

Формулювання проблем. Основною причиною та водночас каталізатором реформування конституційного судочинства є 
відсутність нормативного регулювання та практичного досвіду щодо функціонування Конституційного Суду України в умовах 
воєнного стану. 

Отже, за напрямком розвитку конституційного судочинства систематизовано та визначено такі основні проблеми: 
 
– недосконала процедура призначення на посади суддів Конституційного Суду України; 
– недосконала процедура звільнення суддів Конституційного Суду України; 
– недосконала процедура притягнення суддів Конституційного Суду України до дисциплінарної відповідальності; 
– недостатня ефективність механізму дотримання та моніторингу виконання суддями Конституційного Суду України вимог 

антикорупційного законодавства; 
– недосконале правове регулювання організації діяльності Конституційного Суду України та конституційного провадження. 
Визначення цілей. На основі окреслених проблем узгоджено та визначено пріоритетні цілі та відповідні терміни для їх 

досягнення: 
 
– оновлення системи органів та прозорих процедур формування складу Конституційного Суду України; 
– удосконалення процедур призначення на посади, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів 

Конституційного Суду України; 
– передбачення ефективного механізму дотримання та моніторингу виконання суддями Конституційного Суду України вимог 

антикорупційного законодавства; 
– удосконалення правового регулювання організації діяльності Конституційного Суду України та конституційного провадження. 
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Визначення завдань. Для досягнення цілей узгоджено та визначено конкретні завдання, реалізація яких сприятиме вирішенню 
відповідних проблем у сфері конституційного судочинства. 

Наразі йде робота з підготовки стратегічних ініціатив і зведення пропозицій, що сприятимуть розробці проектів нормативно-
правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи Конституційного Суду України та відновлення 
України у воєнний і післявоєнний періоди, зокрема: 

– розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо діяльності 
Конституційного Суду України у зв’язку із введенням воєнного стану» в частині набрання чинності рішеннями Конституційного Суду 
України, ухваленими в умовах воєнного стану, якщо цими рішеннями визнані неконституційними закони чи інші нормативно-правові 
акти, які регулюють питання, що становлять основу конституційного ладу України. Пропонується розробити механізм, за якого такі 
рішення набиратимуть чинність не раніше, ніж через три місяці після закінчення воєнного стану. Це дасть змогу парламенту або іншим 
органам, чиї акти будуть визнані неконституційними, заповнити прогалину у правовому регулюванні та не допустити проблемних 
ситуацій у відповідній сфері; 

– розробка проекту закону про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» в частині, що регулює 
комунікаційну політику Конституційного Суду України та інформацію, яка підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Суду. 
Пропонується передбачити обов’язкове щоденне оновлення інформації на веб-сайті Конституційного Суду України, зокрема щодо 
результатів засідань і пленарних засідань колегій, сенатів, Великої палати. 

Очікувані результати. Поставлені робочою групою цілі можуть бути досягнуті вчасно лише у разі скоординованої та злагодженої 
роботи всіх залучених до реформування сторін. Передбачається, що реалізація намічених заходів вплине не тільки на зміну відповідного 
законодавства, але й на фактичне забезпечення належного та ефективного функціонування Конституційного Суду України в умовах 
воєнного стану та післявоєнного періоду. 

Забезпечення ефективної комунікаційної політики Конституційного Суду України має сприяти відкритості діяльності цього 
органу, удосконалення певних процедур (призначення на посади, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів) 
– належному виконанню суддями своїх обов’язків, передбачення ефективного механізму дотримання та моніторингу виконання 
суддями Конституційного Суду України вимог антикорупційного законодавства – їх доброчесності. Зрештою, вирішення всіх проблем 
спрямоване на вдосконалення порядку організації та діяльності органу конституційної юрисдикції, власне конституційного 
провадження, а також формування складу Конституційного Суду України з високим рівнем довіри у суспільстві. 

 
 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
Війна показала неготовність Конституційного Суду України працювати в умовах воєнного часу, а також загострила ті проблеми, які 
існували у діяльності Конституційного Суду України у довоєнний період. Це свідчить про нагальну необхідність удосконалення 
правової регламентації роботи Конституційного Суду України як в мирний час, так і в умовах воєнного стану 
 
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
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Відсутність нормативного регулювання та практичного досвіду щодо функціонування Конституційного Суду України в умовах 
воєнного стану 
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2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

  Недосконала процедура формування Конституційного Суду України 
  
  
  

  
  
  

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022   
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

 Оновлена система органів та прозорих процедур 
формування складу Конституційного Суду України 

  

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

 до 12/2022   

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

 відсутні   

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Процедура відбору суддів Конституційного Суду 
України включає процес попереднього відбору на 
основі оцінки їх доброчесності та професійних 
навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської 
комісії 

  

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

Не вимагає додаткових видатків з державного 
бюджету 

  

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

 відсутній   
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2.2 Опис 
проблеми 2, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Удосконалення правового регулювання процедури звільнення суддів Конституційного Суду України  
  
  
  

  
  
  

2.2.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.2.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Розроблено та оновлено 
конституційно-правове 
регулювання процедури 
звільнення суддів 
Конституційного Суду 
України 

Оновлена процедура звільнення суддів 
Конституційного Суду України 

2.2.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  до 12/2025 до 12/2027 

2.2.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  відсутні відсутні 

2.2.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  Прийнято та набули чинності 
зміни до Конституції України 
в частині удосконалення 
правового регулювання 
процедури звільнення суддів 
Конституційного Суду 
України.  

Прийнято та набув чинності новий Закон 
України "Про Конституційний Суд 

України", в якому  передбачена оновлена 
процедура звільнення суддів 

Конституційного Суду України.  

2.2.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  Не вимагає додаткових 
видатків з державного 
бюджету 

Не вимагає додаткових видатків з 
державного бюджету 

2.2.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  відсутній відсутній 

2.3 Опис 
проблеми 3, 

Недосконала процедура притягнення суддів Конституційного Суду України до дисциплінарної відповідальності  
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яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

  
  

  
  
  

2.3.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.3.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Оновлена процедура 
притягнення суддів 
Конституційного Суду 
України до дисциплінарної 
відповідальності 

  

2.3.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  до 12/2025   

2.3.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  відсутні   

2.3.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  100%  дисциплінарних 
проваджень щодо суддів 
Конституційного Суду 
України, розглянутих за 
оновленою процедурою  

  

2.3.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  Не вимагає додаткових 
видатків з державного 
бюджету 

  

2.3.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  відсутній   

2.4 Опис 
проблеми 4, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 

Недостатня ефективність механізму дотримання та моніторингу виконання суддями Конституційного Суду України вимог 
антикорупційного законодавства  
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сфері 
аналізу: 

  
  

2.4.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.4.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Запроваджено ефективний 
механізм дотримання та 
моніторингу виконання  
суддями Конституційного 
Суду України вимог 
антикорупційного 
законодавства 

  

2.4.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  до 12/2025   

2.4.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  відсутні   

2.4.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  Моніторинг дотримання 
суддями Конституційного 
Суду України вимог 
антикорупційного 
законодавства здійснюється 
за оновленими та 
ефективними процедурами 
щодо 100 % суддів 
Конституційного Суду 
України. 100% суддів 
Конституційного Суду 
України дотримуються вимог 
антикорупційного 
законодавства. 

  

2.4.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  Не вимагає додаткових 
видатків з державного 
бюджету 

  

2.4.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  відсутній   
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2.5 Опис 
проблеми 5, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Недосконале правове регулювання організації діяльності Конституційного Суду України та конституційного провадження 
  
  
  

  
  
  

2.5.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.5.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

    Удосконалено правове регулювання 
організації діяльності Конституційного 

Суду України та конституційного 
провадження 

2.5.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

    до 12/2027 

2.5.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

    відсутні 

2.5.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

    Розроблено та прийнято нове законодавство 
щодо  регулювання організації діяльності 

Конституційного Суду України та 
конституційного провадження 

2.5.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

    Не вимагає додаткових видатків з 
державного бюджету 

2.5.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

    відсутній 

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
3.1 Назва програмного документу Короткий описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 

подає дану інформацію 
3.1.1.     0 
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      0 
4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 
  Ціль (з пункту 2) Опис завдання по досягненню 

цілі 
Граничний термін 
виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Оновлена система органів та 

прозорих процедур формування 
складу Конституційного Суду 
України 

Завдання 1. Прийняти та 
впровадити законодавство про 
процедуру відбору суддів 
Конституційного Суду України, 
включаючи процес попереднього 
відбору на основі оцінки їх 
доброчесності та професійних 
навичок, відповідно до 
рекомендацій Венеціанської 
комісії.  

   

Етап 2: 01/2023 - 12/2025 
  Оновлена процедура звільнення 

суддів Конституційного Суду 
України 

Завдання 2. Внести зміни до  
Конституції України в частині 
удосконалення правового 
регулювання процедури 
звільнення суддів 
Конституційного Суду України.  

  0 

  Оновлена процедура 
притягнення суддів 
Конституційного Суду України 
до дисциплінарної 
відповідальності 

Завдання 3. Внести зміни  до 
Конституції України в частині 
удосконалення правового 
регулювання притягнення суддів 
Конституційного Суду України 
до дисциплінарної 
відповідальності 

  0 

  Запроваджено ефективний 
механізм перевірки дотримання 
суддями Конституційного Суду 
України вимог 
антикорупційного 
законодавства 

Завдання 4. Удосконалити 
правове регулювання механізму 
перевірки дотримання суддями 
Конституційного Суду України 
вимог антикорупційного 
законодавства 

  
  
  

  
  
  

  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
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  Оновлена процедура звільнення 
суддів Конституційного Суду 
України 

Завдання 5.   Після внесення 
відповідних змін до Конституції 
України - прийняти новий Закон 
України "Про Конституційний 
Суд України", в якому 
відобразити оновлене правове 
регулювання процедури 
звільнення суддів 
Конституційного Суду України.  

  0 

  Удосконалено правове 
регулювання організації 
діяльності Конституційного 
Суду України та 
конституційного провадження 

Завдання 6. Прийняти новий 
Закон України "Про 
Конституційний Суд України" 
або Кодекс конституційного 
судочинства України, яким 
передбачити оновлене правове 
регулювання організації 
діяльності Конституційного 
Суду України та 
конституційного провадження 

  0 

6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 
№  

підпункт
у з 

пункту 4 

Назва НПА 
до завдання з пункту 4 

Зміст розробки/ змін НПА Орган державної 
влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 
дата 

набрання 
чинності 

Статус НПА 

1. Закон України "Про внесення 
змін до Конституції України" 

Оновлення конституційно-правового 
регулювання статусу 
Конституційного Суду України 

Верховна Рада України до кінця 
грудня 
2023 

    

2. Закон України "Про 
Конституційний Суд України" 
або Кодекс конституційного 
судочинства 

Здійснення нового правового 
регулювання статусу та основ 
діяльності Конституційного Суду 
України на основі оновлених норм 
Конституції України 
 

Верховна Рада України до кінця 
грудня 
2026 
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Удосконалення системи органів прокуратури 
 

Реформа прокуратури, що триває в Україні з 2019 року, усебічно позначилася на зовнішніх і внутрішніх процесах функціонування 
відповідної системи. Незважаючи на успішне реформування окремих напрямів, з одного боку, та низку законодавчих, організаційних і 
правозастосовних проблем, з другого, на теперішній час у прокуратури наявний невикористаний потенціал, що має реалізовуватись у 
межах концепції збалансованого, послідовного та поступового стратегічного планування. 

 
Виконання плану удосконалення системи органів прокуратури створить передумови для імплементації в діяльність прокуратури 

принципів професійності, незалежності, відповідальності та подальший розвиток прокуратури з урахуванням програмно-цільового 
методу. В результаті ми маємо на меті підвищення рівня ефективності діяльності органів прокуратури, зокрема щодо забезпечення 
виконання конституційних функцій і повноважень, удосконалення зовнішніх та внутрішніх комунікацій, впровадження сучасної 
системи управління людським капіталом, покращення ресурсного забезпечення діяльності органів прокуратури, що є необхідним 
складником системних перетворень у державі, зокрема і в умовах євроінтеграції.  

Таким чином, необхідним є удосконалення реалізації прокурорами конституційних повноважень із підтримання публічного 
обвинувачення, організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та представництва інтересів держави в суді, що 
можливе за підготовки та прийняття деяких законопроєктів, що закріплять функції прокурора щодо організації досудового 
розслідування та заповнять прогалини та недоліки у нормативно-правових актах, якими керується прокуратура в своїй діяльності. 

Серед етапів виконання відповідного завдання планується удосконалення дисциплінарної процедури, що передбачає забезпечення 
прозорості й об’єктивності розгляду заяв про дисциплінарні проступки прокурорів, невідворотності та пропорційності відповідальності 
за них, послідовності й однаковості  кваліфікації проступків, а також унеможливлення посягань за допомогою дисциплінарних 
проваджень на незалежність прокурора. 

Крім того, важливим є запровадження системних інструментів формування кримінальної політики з метою координації діяльності 
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та реалізації кримінальної політики за пріоритетними напрямами. Відповідні 
зміни можуть вирішити проблему забюрократизованості системи кримінальної юстиції в Україні та допоможе у відтворенні цілісної 
державної стратегії протидії злочинності. 

 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
До війни здійснено повне кадрове перезавантаження органів прокуратури від осіб, які не відповідали вимогам доброчесності та 
професійності шляхом атестації прокурорів; добір на посади прокурорів зовнішніх кандидатів; ініційовано зміну системи добору в 
прокуратуру; запроваджено систему оцінювання якості роботи прокурорів та нові підходи до професійного розвитку та просування 
прокурорів по службі; створено органи прокурорського самоврядування та дисциплінарного провадження; закладено основи 
удосконалення дисциплінарних процедур, що загалом стало фундаментом побудови в Україні прокуратури Європейського зразка. 
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Вперше затверджено Стратегію розвитку прокуратури на 2021–2023 роки та План дій на її виконання, в яких визначені стратегічні 
пріоритети органів прокуратури на найближчі роки з метою приведення процесів функціонування прокуратури до європейського 
зразка.  
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
Щодо удосконалення реалізації прокурорами конституційних повноважень: 
▪ неузгодженість норм Закону України «Про прокуратуру», Кримінального процесуального кодексу України, інших нормативно-
правових актів із нормами Конституції України; 
▪ невизначеність процесуального змісту функції прокуратури щодо організації досудового розслідування; 
▪ відсутність єдиного порядку формування пріоритетів діяльності прокуратури та органів правопорядку; 
▪ брак ресурсів для якісного розслідування кримінальних правопорушень;  
▪ відсутність реальних запобіжників недопущення зловживання процесуальними правами; 
▪ необхідність запровадження системи спеціалізації прокурорів, а також механізму прозорого та конкурентного (на підставі 
об’єктивних критеріїв) їх призначення з метою ефективного використання наявних кадрів та ресурсів; 
Щодо запровадження системних інструментів формування кримінальної політики: 
▪ недосконалість державної стратегії протидії злочинності; 
▪ несистемний і неузгоджений характер формування та реалізації кримінальної політики, що здійснюється за відсутності належного 
організаційно-координаційного впливу; 
▪ надмірна бюрократизованість системи кримінальної юстиції в Україні; 
▪ обмеження ролі кримінальної юстиції реагуванням на кримінальні правопорушення, що вже вчинені (реактивна правоохоронна 
парадигма), низький рівень реалізації превентивної функції у сучасній діяльності органів кримінальної юстиції; 
▪ недостатня координація діяльності органів правопорядку у сфері протидії злочинності та реалізації кримінальної політики за 
пріоритетними напрямами; 
Щодо забезпечення прозорого і об’єктивного розгляду дисциплінарної скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, 
невідворотність та пропорційність дисциплінарної відповідальності прокурора: 
▪ удосконалення дисциплінарної процедури за критеріями визначеними у рекомендаціях GRECO, та виконання підпункту 2.5.2.2 
пункту 2.5.2 Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки, затвердженої наказом Генерального прокурора від 16 жовтня 2020 
року № 489 
 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери): 
1.Стабільність та послідовність формування кримінальної політики. Посилення спроможності правоохоронних органів на основі 
цілісності, системності та координації їх діяльності. 
2. Визначеність та ефективність реалізації конституційних функцій прокуратури. 
3. Прозорий і об’єктивний розгляд дисциплінарної скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, невідворотність та 
пропорційність дисциплінарної відповідальності прокурора. 
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Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери): 
Відсутність державної кримінальної доктрини, концепції та стратегії реалізації кримінальної політики, тенденція до фрагментарних, 
подекуди несистемних змін законодавства 
 
 

2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Неузгодженість норм Закону України «Про прокуратуру», Кримінального процесуального кодексу України, інших нормативно-
правових актів із нормами Конституції України 

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Приведення Закону України «Про прокуратуру», 
КПК України, інших законодавчих актів у 
відповідність до Конституції України у частині 
забезпечення реалізації функцій прокуратури щодо 
організації і процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та підтримання 
публічного обвинувачення 

    

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

липень 2022 року – кінець 2022 року     

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд відповідних законопроектів у 
Парламенті  

   

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

узгоджена та координована діяльність системи 
органів прокуратури, ефективне виконання 
прокуратурою конституційних функцій 

   

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 

не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України 

.   
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досягнення 
цілі: 

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

«Розвиток системи органів кримінальної юстиції»     

2.2 Опис 
проблеми 2, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Невизначеність процесуального змісту функцій прокуратури щодо організації досудового розслідування, її співвідношення з 
процесуальним керівництвом досудовим розслідуванням, щодо вирішення відповідно до закону інших питань під час 
кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку 
  

  

2.2.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.2.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Внесення змін до Закону України «Про 
прокуратуру» та КПК України, спрямованих на 
регламентацію процесуального змісту функції 
прокуратури щодо організації досудового 
розслідування 

   

2.2.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

липень 2022 року – кінець 2022 року     

2.2.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд відповідних законопроектів у 
Парламенті  

    

2.2.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

визначення процесуального змісту функцій 
прокуратури щодо організації досудового 
розслідування; розмежування повноважень 
прокурора та керівників органу досудового 
розслідування, органу дізнання щодо організації 
досудового розслідування; встановлення розподілу 
повноважень щодо цього між керівниками органів 
прокуратури та прокурорами, які здійснюють 
процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням 

 
 

  

2.2.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 

не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України 
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ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.2.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

«Розвиток системи органів кримінальної юстиції»     

2.3 Опис 
проблеми 3, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Відсутність єдиного порядку формування пріоритетів діяльності прокуратури та органів правопорядку 
  

  

2.3.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.3.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

 Визначення пріоритетних 
напрямів формування та 
реалізації кримінальної 
політики. Формування 
політик щодо пріоритезації 
кримінальних проваджень та 
надання прокурору 
відповідних повноважень 
щодо їх застосування 

  

2.3.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  IV квартал 2022 року - 
грудень 2023 року 

  

2.3.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті  

  

2.3.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

 забезпечення оперативного 
виявлення актуальних 
проблем у системі 
кримінальної юстиції та 
напрацювання пропозицій 
для їх вирішення; 
узгодження пріоритетів 
діяльності прокуратури та 
органів правопорядку за 
допомогою механізмів 
координації; 
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визначення раціональних 
меж використання ресурсів 
кримінальної юстиції 

2.3.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

 не потребуватиме додаткових 
витрат з 
Державного бюджету 
України 

  

2.3.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Розвиток системи органів 
кримінальної юстиції» 

  

2.4 Опис 
проблеми 4, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Брак ресурсів для якісного розслідування кримінальних правопорушень. Необхідність запровадження системи спеціалізації 
прокурорів з метою ефективного використання наявних кадрів та ресурсів 
  

  

2.4.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.4.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

 Закріплення чітких 
об’єктивних критеріїв 
розподілу навантаження між 
прокурорами, включно з 
критерієм спеціалізації. 
Впровадження механізмів 
відновного правосуддя на 
досудовій стадії 
кримінального провадження 

  

2.4.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  IV квартал 2022 року - 
грудень 2023 року 

  

2.4.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті  

  

2.4.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

 розвиток відновного 
правосуддя та інших 
альтернативних моделей 
вирішення кримінально-
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правового конфлікту; 
спрощення порядку 
здійснення кримінального 
провадження, забезпечення 
ефективності реалізації 
функцій прокуратури за 
відповідними 
(спеціалізованими) 
напрямами 

2.4.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

 потребує незначних 
додаткових витрат з 
Державного бюджету 
України або покриття за 
рахунок донорської допомоги 
для організаційного та 
технічного забезпечення 
діяльності механізму 

  

2.4.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Розвиток системи органів 
кримінальної юстиції» 

  

2.5 Опис 
проблеми 5, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність запровадження механізму прозорого та конкурентного (на підставі об’єктивних критеріїв) призначення прокурорів 
  

  

2.5.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.5.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Подальший розвиток 
механізму прозорого та 
конкурентного (на підставі 
об'єктивних критеріїв) 
добору та призначення 
прокурорів 

  

2.5.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  січень 2023 року - грудень 
2025 року 
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2.5.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

   
тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті  

  

2.5.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

   
Рада прокурорів України, 
орган, що здійснює 
дисциплінарне провадження, 
та відповідна система 
належного (з урахуванням 
міжнародних стандартів) 
добору і призначення 
прокурорів ефективно 
підтримують незалежність 
системи загалом та окремих 
прокурорів зокрема, 
сприяють підвищенню довіри 
до них усередині системи та 
до прокуратури з боку 
суспільства 

  

2.5.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

 не потребуватиме додаткових 
витрат з 
Державного бюджету 
України 

  

2.5.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Розвиток системи органів 
кримінальної юстиції» 

  

2.6 Опис 
проблеми 6, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Недосконалість державної стратегії протидії злочинності; несистемний і неузгоджений характер формування та реалізації 
кримінальної політики, що здійснюється за відсутності належного організаційно-координаційного впливу  

2.6.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
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2.6.2 Ціль яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Здійснення аналізу поточної 
ситуації формування та 
реалізації державної політики 
у сфері протидії злочинності 
на основі проблемно-
орієнтованого підходу. 
Формування цілісної 
державної стратегії протидії 
злочинності 

  

2.6.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  січень 2023 року - грудень 
2025 

  

2.6.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті 

  

2.6.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  системний і узгоджений 
характер формування і 
реалізації кримінальної 
політики (Стратегія 
кримінальної політики); 
ефективні механізми 
регулярної взаємодії з 
органами місцевого 
самоврядування і 
представниками 
громадянського суспільства. 

  

2.6.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

 не потребуватиме додаткових 
витрат з 
Державного бюджету 
України 

  

2.6.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Розвиток системи органів 
кримінальної юстиції» 

  

2.7 Опис 
проблеми 7, 
яка потребує 
вирішення в 

Забезпечення прозорого і об’єктивного розгляду дисциплінарної скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, 
невідворотність та пропорційність дисциплінарної відповідальності прокурора 
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зазначеній 
сфері 
аналізу: 

2.7.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.7.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Діджиталізація 
дисциплінарних процедур, 
підвищення рівня 
поінформованості та 
зовнішніх комунікацій. 
Впровадження щорічної 
системи оцінювання якості 
роботи прокурора. 

  

2.7.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  грудень 2023 року   

2.7.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  відсутність належного 
фінансування технічного 
завдання 

  

2.7.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  підвищення обізнаності серед 
громадськості про підстави 
та процедуру притягнення 
прокурорів до 
дисциплінарної 
відповідальності; 
впровадження комплексу 
моральних, матеріальних та 
кар’єрних стимулів для 
прокурорів 

  

2.7.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  потребує незначних 
додаткових витрат з 
Державного бюджету 
України або покриття за 
рахунок донорської допомоги 
для організаційного та 
технічного забезпечення 
діяльності механізму 

  

2.7.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Розвиток системи органів 
кримінальної юстиції» 

  

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
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3.1 Назва програмного документу Коротко описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 
подає дану інформацію 

3.1.1. Стратегія розвитку прокуратури 
на 2021 – 2023 роки, 
затверджена наказом 

Генерального прокурора від 
16.10.2020 № 489  

Виконується згідно Плану дій на виконання Стратегії розвитку 
прокуратури на 2021–2023 роки 

0 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 
  Ціль (з пункту 2) Опис завдання по досягненню 

цілі 
Граничний термін 
виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Визначення пріоритетних 

напрямів формування та 
реалізації кримінальної 
політики. Формування політик 
щодо пріоритезації 
кримінальних проваджень та 
надання прокурору відповідних 
повноважень щодо їх 
застосування 

Завдання 1. Визначення 
пріоритетних напрямів 
формування та реалізації 
кримінальної політики з 
урахуванням результатів 
проведених на національному та 
регіональному рівнях 
досліджень злочинності 

грудень 2023 року   

    Завдання  2. Розроблення, 
затвердження та уведення в дію 
Стратегії кримінальної політики, 
що визначатиме довгострокові 
міжгалузеві і галузеві, 
інституційні, правові та 
організаційні заходи щодо 
протидії злочинності 

грудень 2023 року   

    Завдання  3. Підготовка проєкту 
закону України щодо внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України, Закону України "Про 
прокуратуру" щодо пріоритезації 
кримінальних проваджень та 
надання прокурору відповідних 
повноважень щодо їх 
застосування 

лютий 2023 року   

    Завдання 4. Узгодження 
пріоритетів діяльності 

лютий 2023 року   
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прокуратури та органів 
правопорядку за допомогою 
механізмів координації 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  
  

Закріплення чітких об’єктивних 
критеріїв розподілу 
навантаження між прокурорами, 
включно з критерієм 
спеціалізації. Впровадження 
механізмів відновного 
правосуддя на досудовій стадії 
кримінального провадження 

Завдання 5. Розробка і 
закріплення чітких об’єктивних 
критеріїв розподілу 
навантаження між прокурорами, 
включно з критерієм 
спеціалізації 

грудень 2023 року   
  
  

  Завдання 6. Розвиток 
медіаційних процедур та 
створення відповідної 
інфраструктури. Впровадження 
механізмів відновного 
правосуддя (restorative justice) на 
досудовій стадії провадження, як 
альтернативи кримінальній 
відповідальності, у поєднанні із 
медіацією, відшкодуванням 
шкоди потерпілому, соціальною 
реінтеграцією правопорушника 

грудень 2023 року   
  
  

  Завдання 7. Сприяння створенню 
спеціалізованих служб із 
підтримки потерпілих та роботі 
неурядових організацій з 
надання допомоги потерпілим 

грудень 2023 року   
  
  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Подальший розвиток механізму 

прозорого та конкурентного (на 
підставі об'єктивних критеріїв) 
добору та призначення 
прокурорів 

Завдання 8. Створення системи 
"Особистого досьє", де 
формуватимуться всі основні 
дані щодо службового 
просування прокурора, його 
компетентності та доброчесності 

грудень 2025 року   
  
  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Здійснення аналізу поточної 

ситуації формування та 
реалізації державної політики у 

Завдання 9. Здійснення аналізу 
поточної ситуації формування та 
реалізації державної політики у 

грудень 2023 року   
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сфері протидії злочинності на 
основі проблемно-орієнтованого 
підходу. Формування цілісної 
державної стратегії протидії 
злочинності 

сфері протидії злочинності на 
основі проблемно-орієнтованого 
підходу  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  

Діджиталізація дисциплінарних 
процедур, підвищення рівня 
поінформованості та зовнішніх 
комунікацій. Впровадження 
щорічної системи оцінювання 
якості роботи прокурора. 

Завдання 10. Впровадження 
системи індивідуального 
оцінювання якості роботи 
прокурорів (оцінювання 1 раз на 
4 роки). Завершення 
діджиталізації дисциплінарних 
процедур, підвищення рівня 
поінформованості та зовнішніх 
комунікацій. 

грудень 2023 року   
  
  

  Завдання 11. Удосконалення 
Порядку проведення таємної 
перевірки доброчесності 
прокурорів, розробка Порядку 
організації роботи з 
повідомленнями про корупцію, 
внесеними викривачами, в 
органах прокуратури України 

квітень 2023 року «Розвиток системи органів кримінальної 
юстиції» 

6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 
№  п.п. з 
пункту 4 

Назва НПА 
до завдання з пункту 4 

Зміст розробки / змін НПА Орган державної 
влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 
дата 

набрання 
чинності 

Статус НПА 

4.1 Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України та інших актів 
законодавства у частині 
приведення їх у відповідність до 
норм Конституції України 
(щодо забезпечення реалізації 
функцій прокуратури)» 

Приведення норм Кримінального 
процесуального кодексу України, 
Закону України «Про прокуратуру» у 
частині функцій прокуратури щодо 
організації і процесуального 
керівництва досудовим 
розслідуванням та підтримання 
публічного обвинувачення у 
відповідність до норм Конституції 
України 

Офіс Генерального 
прокурора 

вересень 
2022 року 

  Закон 



ПРОЕКТ 

79 
 

4.2 Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України та інших актів 
законодавства щодо 
забезпечення реалізації функцій 
прокуратури» 

Визначення процесуального змісту 
функцій прокуратури щодо 
організації досудового розслідування, 
вирішення відповідно до закону 
інших питань під час кримінального 
провадження, нагляду за негласними 
та іншими слідчими і розшуковими 
діями органів правопорядку 

Офіс Генерального 
прокурора 

листопад 
2022 року 

  Закон 

4.6 Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України щодо ефективності 
виконання функцій 
прокуратури"  

Впровадження механізмів 
пріоритезації кримінальних 
проваджень та надання прокурору 
відповідних повноважень щодо їх 
застосування 

Офіс Генерального 
прокурора 

лютий 
2023 року 

  Закон 

4.9 Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України щодо удосконалення 
механізмів відновного 
правосуддя» 

Впровадження механізмів відновного 
правосуддя на досудовій стадії 
кримінального провадження, як 
альтернативи кримінальній 
відповідальності, у поєднанні із 
медіацією, відшкодуванням шкоди 
потерпілому, соціальною 
реінтеграцією правопорушника 

Офіс Генерального 
прокурора 

грудень 
2023 року 

  Закон 
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Розвиток системи органів кримінальної юстиції 

 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
Наразі кримінальна юстиція в Україні зіткнулася з новими викликами. Внаслідок війни, тривалого збройного конфлікту на сході 
України та тимчасової окупації окремих територій України змінилися криміногенна ситуація, структура злочинності; правозастосовна 
практика свідчить про наявність системних проблем правового та інституційного характеру, зокрема в аспекті реалізації 
кримінальною юстицією, і зокрема системою органів правопорядку своїх функцій; законодавчі ініціативи у сфері кримінальної 
юстиції подекуди визнаються такими, що не відповідають Конституції України, вони пропонуються за відсутності комплексного 
підходу, часто їм не вистачає ні наукового, ні практичного обґрунтування. Юридична визначеність положень Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України є недостатньою, що спричиняє прогалини нормативного врегулювання, складнощі 
кримінально-правової кваліфікації, створює перешкоди для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 
їх швидкого і повного розслідування та судового розгляду, зумовлює відсутність єдності правозастосовної практики.  

Крім того, заплановано поглиблення діджиталізації в діяльності органів правопорядку в Україні. Впровадження повноцінної 
системи електронного кримінального  провадження вирішить проблему несумісності інформаційних систем судів, прокуратури, органів 
правопорядку, пенітенціарної служби та інших елементів кримінальної юстиції. 

Впровадження належної системи функціонування системи заходів безпеки учасників кримінального провадження надасть 
прокурорам більше інструментів забезпечення дотримання прав та інтересів потерпілих, свідків, а також фундаментальних прав 
підозрюваних і обвинувачених, інших учасників процесу згідно з високими стандартами захисту прав людини. Крім того, це дозволить 
створити та впровадити реальну програму захисту потерпілих та свідків із визначенням державного органу, відповідального за їх 
реалізацію та налагодить комунікаціїю слідчого та прокурора із потерпілим та свідком. 

І не менш важливою є ціль впровадження ефективної системи моніторингу криміногенних загроз, попередження і виявлення 
кримінальних правопорушень. Досягнення відповідної цілі вибудує в державі політику превенції кримінальних правопорушень на 
заміну реагуванню лише на кримінальні правопорушення, що вже вчинені. 
 
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
Відсутність державної концепції розвитку кримінальної юстиції, що відповідає сучасним викликам правового, інституційного та 
правозастосовного характеру. 
Щодо регламентації правил здійснення кримінального провадження в умовах особливого періоду, надзвичайного стану і стану війни: 
▪ відсутність окремого процесуального порядку здійснення кримінального провадження в умовах особливого періоду, надзвичайного 
стану і стану війни; 
▪ необхідність розмежування особливостей здійснення кримінального провадження в умовах воєнного та надзвичайного станів, а 
також стану війни; 
Щодо унормування правил підслідності з урахуванням меж удосконалення діяльності органів правопорядку: 
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▪ необхідність розроблення рамкового закону щодо визначення правового статусу органів правопорядку, визначення їх місця в 
системі державних органів та розмежування покладених на них функцій; 
▪ недостатньо визначена регламентація правил предметної та територіальної підслідності кримінальних правопорушень, їх 
взаємоузгодженість між собою; 
▪ недостатнє законодавче закріплення повноважень прокурора щодо зміни підслідності кримінальних правопорушень; 
Щодо впровадження повноцінної системи електронного кримінального провадження: 
▪ несумісність існуючих інформаційних систем судів, прокуратури, органів правопорядку, пенітенціарної служби та інших елементів 
кримінальної юстиції, обмеженість їх функціонування (зокрема, системи електронного кримінального провадження eCаse 
Management System); 
▪ безсистемний характер впровадження електронного кримінального провадження; 
▪ відсутність належних механізмів доступу адвокатів до електронного кримінального провадження; 
Щодо удосконалення інституту заходів забезпечення кримінального провадження: 
▪ відсутність належного рівня уніфікації процесу доказування під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 
▪ недосконалість процесуального порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасовий 
доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна тощо); 
▪ відсутність правової регламентації застосування запобіжного заходу у вигляді нагляду командувача військової частини; 
▪ необхідність подальшого вдосконалення нормативної бази, що регламентує процедуру затримання із Конституцією України та 
положеннями ЄКПЛ з метою виключення фактів незафіксованого затримання; 
▪ відсутність ефективних заходів впливу до учасників кримінального провадження, які зловживають своїми процесуальними 
правами/перешкоджають здійсненню правосуддя, шляхом накладення штрафу, відмови у задоволенні клопотання тощо; 
▪ непоширеність впровадження систем електронної фіксації дій щодо затриманих осіб «Custody Records»; 
Щодо доукомплектування інституту кримінальних проступків: 
▪ неукомплектованість інституту кримінальних проступків; 
▪ відсутність механізму досудового врегулювання спорів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки (штраф за угодою 
тощо); 
Щодо впровадження належної системи функціонування системи заходів безпеки учасників кримінального провадження: 
▪ відсутність належноїпрограми захисту заявників, потерпілих і свідків із визначенням державного органу, відповідального за її 
належну реалізацію; 
▪ відсутність інструментів належної комунікації дізнавача, слідчого та прокурора із заявником, потерпілим і свідком; 
▪ недостатність гарантій безпеки викривачів будь-яких кримінальних (не лише корупційних) правопорушень; 
Щодо удосконалення засад оперативно-розшукової діяльності органів правопорядку: 
▪ невідповідність чинної редакції Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» сучасним реаліям і потребам; 
▪ неналагодженість системи оперативного обміну інформацією між інститутами кримінальної юстиції; 
▪ відсутність належного розмежування інститутів негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів; 
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Впровадження ефективної системи моніторингу криміногенних загроз, запобігання і виявлення кримінальних правопорушень: 
▪ необхідність розширення проактивної діяльності органів правопорядку із виявлення та запобігання злочинності 
 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери): 
1. Переорієнтація на превенцію кримінальних загроз та застосування ризик-орієнтованого підходу 
2. Стандартизація системи органів правопорядку, їх гармонізація із системами органів судоустрою та прокуратури. 
3. Раціональний розподіл повноважень між органами правопорядку на основі впровадження критеріїв розмежування предметів їх 
відання 
4. Ефективна система оперативного обміну інформацією між інститутами кримінальної юстиції, розвиток баз даних органів 
правопорядку. 
5. Спрощення порядку здійснення кримінального провадження, а також визначення раціональних меж використання ресурсів  
кримінальної юстиції 
 
 

2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Відсутність державної концепції розвитку кримінальної юстиції, що відповідає сучасним викликам правового, інституційного та 
правозастосовного характеру 

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Розроблення, затвердження та введення в дію 
Концепції розвитку кримінальної юстиції, що 
визначає зміст і напрями розвитку кримінальної 
юстиції на основі проблемно-орієнтованого 
підходу і відповідно до євроінтеграційного процесу 
України 

    

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

липень 2022 року – кінець 2022 року     

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд відповідних законопроектів у 
Парламенті  
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2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

забезпечення розвитку кримінальної юстиції на 
основі положень міжнародних договорів України 
та апробованих демократичними державами 
стандартів і практик; 
об’єднання і спрямування всіх елементів 
кримінальної юстиції на досягнення визначених 
цією Концепцією цілей; 
максимально можливе виконання завдань 
кримінальної юстиції при оптимальному 
використанні ресурсів 

    

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України 

    

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

«Притягнення рф до міжнародно-правової 
відповідальності за збройну агресію та порушення 
інших норм міжнародного права», «Удосконалення 
системи органів прокуратури», «Безпека 
суспільства та соціальна адаптація засуджених і 
ув’язнених. Забезпечення утримання 
військовополонених» 

    

2.2 Опис 
проблеми 2, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

  Відсутність окремого процесуального порядку здійснення кримінального провадження в умовах особливого періоду, 
надзвичайного стану і стану війни; необхідність розмежування особливостей здійснення кримінального провадження в умовах 
воєнного та надзвичайного станів, а також стану війни 

2.2.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.2.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Визначення процесуального порядку здійснення 
кримінального провадження в умовах особливого 
періоду, надзвичайного стану і стану війни; 
розмежування особливостей здійснення 
кримінального провадження в умовах воєнного та 
надзвичайного станів, а також стану війни 
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2.2.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

липень 2022 року – грудень 2022 року     

2.2.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд відповідних законопроектів у 
Парламенті  

   

2.2.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

врегулювання особливостей кримінального 
провадження в умовах надзвичайного стану; 
розмежування особливостей здійснення 
кримінального провадження в умовах воєнного та 
надзвичайного станів, а також стану війни 

   

2.2.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України 

.   

2.2.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

«Притягнення рф до міжнародно-правової 
відповідальності за збройну агресію та порушення 
інших норм міжнародного права» 

    

2.3 Опис 
проблеми 3, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність унормування правил підслідності з урахуванням меж удосконалення діяльності органів правопорядку, раціонального 
розподілу повноважень між органами правопорядку на основі розмежування предметів відання, усунення дублювання і 
паралелізму в їх роботі 

2.3.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.3.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Відмежування органів 
правопорядку від 
розвідувальних, 
контррозвідувальних, 
охоронних та інших 
суміжних органів й 
інститутів на основі 
виключної функціональної 
спрямованості, якою є 
здійснення досудового 
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розслідування та оперативно-
розшукової діяльності 

2.3.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  січень 2023 року – грудень 
2023 року 

  

2.3.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті  

  

2.3.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

 раціональний розподіл 
повноважень між органами 
правопорядку на основі 
розмежування предметів 
відання, усунення 
дублювання і паралелізму в 
їх роботі;узгодження між 
собою правил територіальної 
підслідності та підсудності; 
розширення повноважень 
прокурора щодо зміни 
підслідності у разі 
доцільності; 
стандартизація системи, 
організаційної структури 
органів правопорядку, 
забезпечення умов їх 
фінансового та матеріально-
технічного забезпечення на 
основі єдиних критеріїв, 
зумовлених обсягом і 
специфікою їх роботи; 
подолання відомчої 
відокремленості та 
корпоративної роз’єднаності 
органів правопорядку 

  

2.3.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 

 не потребуватиме додаткових 
витрат з 
Державного бюджету 
України 
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ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.3.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Удосконалення системи 
органів прокуратури» 

  

2.4 Опис 
проблеми 4, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Несумісність існуючих інформаційних систем судів, прокуратури, органів правопорядку, пенітенціарної служби та інших 
елементів кримінальної юстиції, обмеженість їх функціонування 

2.4.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.4.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Забезпечення 
взаємосумісності 
інформаційних систем судів, 
прокуратури, органів 
правопорядку, адвокатури, 
пенітенціарної служби та 
інших елементів 
кримінальної юстиції. 
Впровадження повноцінної 
системи електронного 
кримінального провадження 

  

2.4.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  січень 2023 року – грудень 
2023 року 

  

2.4.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті  

  

2.4.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

 повнота і оперативність 
отримання та обміну 
інформацією між елементами 
кримінальної юстиції; 

  

2.4.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 

 потребує незначних 
додаткових витрат з 
Державного бюджету 
України або покриття за 
рахунок донорської допомоги 
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досягнення 
цілі: 

для організаційного та 
технічного забезпечення 
діяльності механізму 

2.4.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Удосконалення системи 
органів прокуратури» 

  

2.5 Опис 
проблеми 5, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність удосконалення інституту заходів забезпечення кримінального провадження 

2.5.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.5.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Внесення змін до КПК 
України, спрямованих на 
оптимізацію підстав та 
порядку застосування заходів 
забезпечення кримінального 
провадження. Повноцінне 
впровадження систем 
електронної фіксації дій 
щодо затриманих осіб 
«Custody Records» 

  

2.5.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  липень 2022 року - кінець 
2023 року 

  

2.5.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті  

  

2.5.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  уніфікація процесу 
доказування під час 
застосування заходів 
забезпечення кримінального 
провадження; 
забезпечення ефективності та 
оперативності застосування 
системи заходів забезпечення 
кримінального провадження; 
запровадження дієвих заходів 
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посилення відповідальності 
за діяння, що становлять 
перешкоди для здійснення 
правосуддя у сфері 
кримінальної юстиції; 
забезпечення відеонагляду та 
формування досьє особи, 
затриманої за підозрою у 
вчиненні правопорушень, від 
моменту фізичного 
затримання до обрання судом 
запобіжного заходу чи 
звільнення особи 

2.5.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  потребує незначних 
додаткових витрат з 
Державного бюджету 
України або покриття за 
рахунок донорської допомоги 
для організаційного та 
технічного забезпечення 
діяльності механізму 
. 

  

2.5.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  «Удосконалення системи 
органів прокуратури» 

  

2.6 Опис 
проблеми 6, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність забезпечення оперативності та ефективності розслідування кримінальних проступків 

2.6.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.6.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Забезпечення оперативності та ефективності 
розслідування кримінальних проступків. 
Встановлення механізму досудового врегулювання 
спорів у кримінальних провадженнях про 
кримінальні проступки 
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2.6.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

липень 2022 року – грудень 2022 року     

2.6.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд відповідних законопроектів у 
Парламенті  

   

2.6.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

завершення процесу реформування інституту 
кримінальних проступків; 
впровадження альтернативних кримінальній 
відповідальності механізмів вирішення 
кримінально-правових конфліктів (diversionary 
measures, transactions), що застосовуватимуться на 
досудовій стадії за рішенням прокурора 

   

2.6.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України 

.   

2.6.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

«Удосконалення системи органів прокуратури»     

2.7 Опис 
проблеми 7, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Впровадження належної системи функціонування системи заходів безпеки учасників кримінального провадження 

2.7.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.7.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Впровадження реальних програм захисту 
заявників, потерпілих та свідків із визначенням 
державного органу, відповідального за її належну 
реалізацію. Впровадження додаткових гарантій 
захисту уразливих категорій заявників, потерпілих 
і свідків 
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2.7.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

липень 2022 року – грудень 2022 року     

2.7.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд відповідних законопроектів у 
Парламенті  

   

2.7.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

убезпечення потерпілих від вторинної та повторної 
віктимізації; 
забезпечення належної комунікації дізнавача, 
слідчого та прокурора із потерпілим та свідком; 
розширення можливостей щодо заохочення 
учасників кримінального провадження до співпраці 
з органами правопорядку та прокуратурою 

   

2.7.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

потребує незначних додаткових витрат з 
Державного бюджету України або покриття за 
рахунок донорської допомоги для організаційного 
та технічного забезпечення діяльності механізму 

.   

2.7.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

«Удосконалення системи органів прокуратури»     

2.8 Опис 
проблеми 8, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Удосконалення засад оперативно-розшукової діяльності органів правопорядку 

2.8.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.8.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Чітке визначення предмету та завдань оперативно-
розшукової діяльності, удосконалення форм і 
порядку використання її результатів у 
кримінальному провадженні  
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2.8.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

липень 2022 року – грудень 2022 року     

2.8.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд відповідних законопроектів у 
Парламенті  

   

2.8.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

відокремлення розвідувальної та 
контррозвідувальної діяльності від оперативно-
розшукової та розмежування повноважень суб'єктів 
їх здійснення; 
ефективність і  відповідність міжнародним 
стандартам використання результатів оперативно-
розшукової діяльності для виконання завдань 
кримінального провадження; 
відповідність заходів, засобів, прийомів та методів 
оперативно-розшукової діяльності сучасним 
реаліям і потребам 

    

2.8.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

не потребуватиме додаткових витрат з 
Державного бюджету України 

.   

2.8.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

«Удосконалення системи органів прокуратури»     
  
  

2.9 Опис 
проблеми 9, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Впровадження ефективної системи моніторингу криміногенних загроз, попередження і виявлення кримінальних правопорушень 

2.9.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025  Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
  
  

2.9.2 Ціль яку 
необхідно 
досягти для 

  Запобігання злочинності 
шляхом усунення 
вразливостей середовища, що 
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вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

сприяють вчиненню 
правопорушень (управління 
ризиками безпеки) 

2.9.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  січень 2023 року – грудень 
2024 року 

  
  
  

2.9.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  тривалий розгляд 
відповідних законопроектів у 
Парламенті  

  
  
  

2.9.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

 переорієнтація на превенцію 
кримінальних загроз та 
застосування ризик-
орієнтованого підходу; 
розширення формату 
державно-приватного 
партнерства у сфері протидії 
злочинності; 
комплексне впровадження 
сучасних систем 
кримінального аналізу в 
діяльності органів 
правопорядку 

  
  
  

2.9.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

 потребує незначних 
додаткових витрат з 
Державного бюджету 
України або покриття за 
рахунок донорської допомоги 
для організаційного та 
технічного забезпечення 
діяльності механізму 

  
  
  

2.9.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  відсутній   

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
3.1 Назва програмного документу Коротко описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 

подає дану інформацію 
3.1.1. Концепція реформування 

кримінальної юстиції України, 
затверджена Указом Президента 

До теперішнього часу більшість положень Концепції 
імплементовані у національне законодавство, інші – потребують 
оновлення відповідно до сучасних викликів з урахуванням 

0 
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України від 8 квітня 2008 року 
№ 311/2008 

системних проблем у галузевому законодавстві та практиці його 
застосування 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 
  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Розроблення, затвердження та 

введення в дію Концепції 
розвитку кримінальної юстиції, 
що визначає зміст і напрями 
розвитку кримінальної юстиції 
на основі проблемно-
орієнтованого підходу і 
відповідно до 
євроінтеграційного процесу 
України 

Завдання 1. Розроблення, 
затвердження та введення в дію 
Концепції розвитку 
кримінальної юстиції 

грудень 2022 року «Притягнення рф до міжнародно-правової 
відповідальності за збройну агресію та 
порушення інших норм міжнародного 
права», «Удосконалення системи органів 
прокуратури», «Безпека суспільства та 
соціальна адаптація засуджених і 
ув’язнених. Забезпечення утримання 
військовополонених» 

  Визначення процесуального 
порядку здійснення 
кримінального провадження в 
умовах особливого періоду, 
надзвичайного стану і стану 
війни; розмежування 
особливостей здійснення 
кримінального провадження в 
умовах воєнного та 
надзвичайного станів, а також 
стану війни 

Завдання 2. Внесення змін до 
Кримінального процесуального 
кодексу України щодо 
регламентації правил здійснення 
кримінального провадження в 
умовах особливого періоду, 
надзвичайного стану і стану 
війни 

грудень 2022 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 

  Забезпечення оперативності та 
ефективності розслідування 
кримінальних проступків. 
Встановлення механізму 
досудового врегулювання 
спорів у кримінальних 
провадженнях про кримінальні 
проступки 

Завдання 3. Внесення змін до 
Кримінального процесуального 
кодексу України щодо 
оптимізації спрощеного порядку 
здійснення досудового 
розслідування у формі дізнання; 
впровадження альтернативних 
кримінальній відповідальності 
механізмів вирішення 
кримінально-правових 
конфліктів (diversionary 
measures, transactions), що 
застосовуватимуться на 
досудовій стадії за рішенням 
прокурора 

грудень 2022 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 
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  Впровадження реальних 
програм захисту заявників, 
потерпілих та свідків із 
визначенням державного 
органу, відповідального за її 
належну реалізацію. 
Впровадження додаткових 
гарантій захисту уразливих 
категорій заявників, потерпілих 
і свідків 

Завдання 4. Розроблення та 
впровадження програми 
державного захисту заявників, 
свідків і потерпілих 

грудень 2022 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 

  Чітке визначення предмету та 
завдань оперативно-розшукової 
діяльності, удосконалення форм 
і порядку використання її 
результатів у кримінальному 
провадженні  

Завдання 5. Внесення змін до 
законодавства про оперативно-
розшукову діяльність щодо 
оптимізації предмету та завдань 
оперативно-розшукової 
діяльності, удосконалення форм 
і порядку використання її 
результатів у кримінальному 
провадженні 

грудень 2022 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Відмежування органів 

правопорядку від 
розвідувальних, 
контррозвідувальних, 
охоронних та інших суміжних 
органів й інститутів на основі 
виключної функціональної 
спрямованості, якою є 
здійснення досудового 
розслідування та оперативно-
розшукової діяльності 

 

Завдання 6. Розроблення 
рамкового закону щодо 
визначення правового статусу 
органів правопорядку, 
визначення їх місця в системі 
державних органів та 
розмежування покладених на 
них функцій 

березень 2023 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 

   Завдання 7. Належна 
регламентація правил 
предметної та територіальної 
підслідності кримінальних 
правопорушень, їх 
взаємоузгодженість між собою; 

грудень 2023 року відсутній 
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розширення повноважень 
прокурора щодо зміни 
підслідності у разі доцільності 
(окрім виключної підслідності 
НАБУ) 

  Забезпечення взаємосумісності 
інформаційних систем судів, 
прокуратури, органів 
правопорядку, адвокатури, 
пенітенціарної служби та інших 
елементів кримінальної юстиції. 
Впровадження повноцінної 
системи електронного 
кримінального провадження 

Завдання 8. Забезпечення 
взаємосумісності інформаційних 
систем судів, прокуратури, 
органів правопорядку, 
адвокатури, пенітенціарної 
служби та інших елементів 
кримінальної юстиції; надання 
прокурорам та уповноваженим 
співробітникам органів 
правопорядку прямого доступу 
до баз даних та державних 
реєстрів з метою 
безперешкодного і оперативного 
отримання необхідної інформації 

грудень 2023 року відсутній 

  Внесення змін до КПК України, 
спрямованих на оптимізацію 
підстав та порядку застосування 
заходів забезпечення 
кримінального провадження. 
Повноцінне впровадження 
систем електронної фіксації дій 
щодо затриманих осіб «Custody 
Records» 

Завдання 9. Внесення змін до 
КПК України, спрямованих на 
оптимізацію підстав та порядку 
застосування заходів 
забезпечення кримінального 
провадження  

грудень 2023 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 

   Завдання 10. Повноцінне 
впровадження систем 
електронної фіксації дій щодо 
затриманих осіб «Custody 
Records» 

грудень 2023 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 

  Запобігання злочинності 
шляхом усунення вразливостей 
середовища, що сприяють 
вчиненню правопорушень 
(управління ризиками безпеки) 

Завдання 11. Розширення 
формату державно-приватного 
партнерства у сфері протидії 
злочинності. Створення при 
Офісі Генерального прокурора 
міжвідомчої Координаційної 
Ради з питань реалізації політики 

квітень 2024 року «Удосконалення системи органів 
прокуратури» 
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запобігання (превенції) 
злочинності 

   Завдання 12. Запровадження 
періодичного анонімного 
віктимологічного опитування 
населення (Victimology Survey) 

грудень 2024 року відсутній 

 
5 Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з пункту 4 (для відповідного завдання) 

 Опис 
проекту 
до завдання 
№ 4 
підпункту 4 

Обґрунтуванн
я необхідності 
проекту 

Якісні 
показник
и 
виконанн
я проекту 

Економічний ефект  
(вплив на ВВП, 
бюджет, зайнятість 
тощо) 

Голов
ний 
відпов
ідальн
ий 
орган 
держа
вної 
влади 

Орієн
товна 
потреб
а у 
фінанс
уванні 
(млн. 
грн) 

Пропоно
вані 
джерела 
фінансув
ання 

Необхідне 
нормативн
о-правове 
забезпечен
ня 

Суміжна 
сфера 
регулюван
ня права 
ЄС 
(загальний 
коментар) 

Ім'я та 
прізвиз
ще 
подавач
а 
пропози
ції 

Статус 
проект
у в 
групі 

5.1 Програма 
державного 
захисту 
заявників, 
свідків, 
потерпілих      

Необхідність 
вжиття 
спеціальних 
заходів 
державного 
захисту, 
спрямованих 
на захист від 
протиправних 
посягань на 
життя, 
здоров’я, 
житло та/або 
майно осіб, які 
співпрацюють 
з органами 
правопорядку 
у запобіганні, 
виявленні, 
припиненні та 
розслідуванні 
кримінальних 
правопорушен

Забезпече
ння 
безпеки 
заявників, 
свідків, 
потерпіли
х; 
ефективна 
співпраця 
вказаних 
осіб із 
органами 
правопоря
дку 

Ефективне виконання 
завдань кримінального 
провадження у розумні 
строки 

Офіс 
Генера
льного 
прокур
ора 
(міжві
домча 
комісія
); 
орган, 
який 
забезп
ечує 
безпек
у 

450 Державни
й бюджет 
України, 
донорська 
допомога 
для 
організаці
йного та 
технічног
о 
забезпече
ння 
діяльності 
механізму 

Зміни 
законодавст
ва у сфері 
забезпеченн
я безпеки 
учасників 
кримінальн
ого 
провадженн
я, зокрема 
Кримінальн
ий 
процесуаль
ний кодекс 
України, 
Закон 
України 
"Про 
забезпеченн
я безпеки 
осіб, які 
беруть 
участь у 

Рекомендац
ії, надані 
Комітетом 
міністрів 
Ради 
Європи з 
питань 
захисту 
жертв 
злочинів, 
свідків та 
осіб, які 
працюють з 
правосуддя
м 
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ь, а також під 
час судового 
провадження 

кримінальн
ому 
судочинстві
" 

 Опис 
проекту 
до завдання 
№ 10 
підпункту 4 

Обґрунтуванн
я необхідності 
проекту 

Якісні 
показник
и 
виконанн
я проекту 

Економічний ефект  
(вплив на ВВП, 
бюджет, зайнятість 
тощо) 

Голов
ний 
відпов
ідальн
ий 
орган 
держа
вної 
влади 

Орієн
товна 
потреб
а у 
фінанс
уванні 
(млн. 
грн) 

Пропоно
вані 
джерела 
фінансув
ання 

Необхідне 
нормативн
о-правове 
забезпечен
ня 

Суміжна 
сфера 
регулюван
ня права 
ЄС 
(загальний 
коментар) 

Ім'я та 
прізвиз
ще 
подавач
а 
пропози
ції 

Статус 
проект
у в 
групі 

5.2 Cистема 
електронної 
фіксації дій 
відносно 
затриманих 
осіб 
"Custody 
Records" 

Система 
"Custody 
Records" 
розпочала 
функціонуванн
я як пілотний 
проєкт в 
Україні в 
окремих 
ізоляторах 
тимчасового 
тримання (з 
2016 року) та 
підрозділах 
поліції (з 2020 
року). Вона 
спрямована на 
забезпечення 
прав 
затриманих 
осіб відповідно 
до 
європейських 
стандартів, 
фіксування 
всіх дій поліції 
стосовно 
затриманих, 

Підвищен
ня 
стандартів 
захисту 
прав 
затримани
х осіб, 
запобіган
ня 
порушенн
ям прав 
людини; 
Модерніза
ція бази 
даних та 
інформаці
ї про 
затримани
х осіб, 
оперативн
а 
комунікац
ія між 
визначени
ми 
органами 
та 
установам

Зменшення кількості 
службових 
розслідувань, 
кримінальних 
проваджень, звернень 
до ЄСПЛ за фактами 
порушення прав 
затриманих осіб і, як 
результат, полегшення 
бюджетного 
навантаження 

Офіс 
Генера
льного 
прокур
ора; 
Мініст
ерство 
внутрі
шніх 
справ 
Україн
и 

150 Державни
й бюджет 
України; 
кошти 
міжнарод
ної 
технічної 
допомоги 

Зміни 
законодавст
ва у сфері 
забезпеченн
я прав 
затриманих 
осіб, 
зокрема 
відомчі 
нормативно
-правові 
акти 

Рекомендац
ії, надані 
Європейськ
им 
Комітетом з 
питань 
запобіганя 
катування 
чи 
нелюдсько
му або 
такому, що 
принижує 
гідність, 
поводженн
ю чи 
покаранню 

  



ПРОЕКТ 

98 
 

контроль за 
забезпеченням 
дотримання 
прав людини 
та законністю 
тримання під 
вартою, 
автоматичне 
повідомлення 
центрів з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги про 
факт 
затримання 
особи. 
гарантування 
безпечного 
середовища, а 
також 
виявлення 
порушень 
процесуальних 
прав та 
гарантій як до, 
так і після 
поміщення 
особи в 
ізолятор 
тимчасового 
тримання. 
Подальше 
впровадження 
системи, що є 
поєднанням 
електронного 
документуванн
я, 
цілодобового 

и; 
Одержанн
я 
об'єктивн
их 
фактични
х даних 
щодо дій 
поліцейсь
ких та 
інших 
осіб 
стосовно 
затримани
х осіб 
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відеоспостереж
ення, 
впровадження 
зміни процедур 
затримання та 
запровадження 
посад осіб 
відповідальних 
за захист прав 
людини у 
структурних 
підрозділах 
Національної 
поліції 
гарантує 
захист прав як 
затриманих 
осіб, так і 
правоохоронці
в 

 
6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 

№  п.п. з 
пункту 4 

Назва НПА 
до завдання з пункту 4 

Зміст розробки / змін НПА Орган державної 
влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 
дата 

набрання 
чинності 

Статус НПА 

Завдання 
1 

Указ Президента України «Про 
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 
__.___ 2022 року «Про 
Концепцію розвитку 
кримінальної юстиції» 

Уведення в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони 
України «Про Концепцію розвитку 
кримінальної юстиції» 
Затвердження Концепції розвитку 
кримінальної юстиції 
Визнання такою, що втратила 
чинність Концепції  реформування  
кримінальної  юстиції України, 
затвердженої Указом Президента 
України від 8 квітня 2008 року № 
311/2008 

Офіс Президента 
України, Офіс 

Генерального прокурора 

грудень 
2022 року 

  Указ 
Президента 
України 
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Завдання 
2 

Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України (щодо здійснення 
кримінального провадження в 
умовах особливого періоду, 
надзвичайного стану і стану 
війни)" 

Регламентація правил здійснення 
кримінального провадження в умовах 
особливого періоду, надзвичайного 
стану і стану війни; розмежування 
особливостей здійснення 
кримінального провадження в умовах 
воєнного та надзвичайного станів, а 
також стану війни 

Офіс Президента 
України, Офіс 

Генерального прокурора 

грудень 
2022 року 

  Закон 

Завдання 
3 

Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України (щодо оперативності та 
ефективності розслідування 
кримінальних проступків)" 

Оптимізація спрощеного порядку 
здійснення досудового розслідування 
у формі дізнання, впровадження 
альтернативних кримінальній 
відповідальності механізмів 
вирішення кримінально-правових 
конфліктів (diversionary measures, 
transactions), що застосовуватимуться 
на досудовій стадії за рішенням 
прокурора 

Офіс Президента 
України, Офіс 

Генерального прокурора 

грудень 
2022 року 

  Закон 

Завдання 
4 

Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України та інших актів 
законодавства щодо державного 
захисту заявників, свідків і 
потерпілих» 

Поширення правового статусу 
викривача на заявника щодо будь-
яких кримінальних правопорушень; 
розширення можливостей щодо 
заохочення учасників кримінального 
провадження до співпраці з органами 
правопорядку та прокуратурою; 
розширення випадків обовʼязкової 
участі представника потерпілого в 
межах безоплатної правової 
допомоги та впровадити інші 
додаткові гарантії захисту уразливих 
потерпілих. Впровадження реальних 
програм захисту потерпілих та 
свідків із визначенням державного 
органу, відповідального за їх 
реалізацію 

Офіс Генерального 
прокурора, Міністерство 

внутрішніх справ 
України 

грудень 
2022 року 

  Закон 

Завдання 
5 

Проєкт Закону України «Про 
оперативно-розшукову 
діяльність»  

Регламентація здійснення 
оперативно-розшукової діяльності 
(нова редакція Закону) 

Офіс Президента 
України, Офіс 

Генерального прокурора 

грудень 
2022 року 

  Закон 

Завдання 
6 

Проєкт Закону «Про органи 
правопорядку» 

Визначення місця органів 
правопорядку в системі державних 
органів та розмежування покладених на 

Офіс Генерального 
прокурора, Міністерство 

березень 
2023 року 

  Закон 
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них функцій; відмежування органи 
правопорядку від інших суміжних 
органів та інститутів на основі 
виключної функціональної 
спрямованості; стандартизація системи, 
організаційної структури та кадрового 
складу органів правопорядку, їх 
фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення на основі єдиних 
критеріїв, з урахуванням обсягу і 
специфіки роботи; уніфікація 
правового статусу співробітників 
органів правопорядку 

внутрішніх справ 
України 

Завдання 
7 

Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України (щодо підслідності 
кримінальних правопорушень)" 

Належна регламентація правил 
предметної та територіальної 
підслідності кримінальних 
правопорушень, їх взаємоузгодженість 
між собою; розширення повноважень 
прокурора щодо зміни підслідності у 
разі доцільності (окрім виключної 
підслідності НАБУ) 

Офіс Президента 
України, Офіс 

Генерального прокурора 

грудень 
2023 року 

  Закон 

Завдання 
9 

Проєкт Закону «Про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України (щодо удосконалення 
інституту заходів забезпечення 
кримінального провадження)" 

Встановлення можливості застосування 
запобіжного заходу у вигляді нагляду 
командувача військової частини під час 
воєнного стану; спрощення порядку 
процесуального оформлення 
добровільно наданих матеріалів, які 
можуть бути використані як докази в 
кримінальному провадженні; 
встановлення відповідальності за 
зловживання правами учасниками 
процесу за аналогією з цивільним 
процесуальним, господарським 
процесуальним і адміністративним 
законодавством тощо 
 

Офіс Президента 
України, Офіс 

Генерального прокурора 

грудень 
2023 року 

  Закон 
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Удосконалення інституту адвокатури. Трансформація системи нотаріату 
 

Відповідно до загальновизнаних стандартів, незалежна адвокатура є необхідною умовою утвердження верховенства права та 
демократії в суспільстві. Реформа адвокатури є складовою судової реформи, яка не може бути успішною без інституціонально 
розвинутої незалежної адвокатури. В умовах повоєнного відновлення України адвокатура є однією з важливих гарантій дотримання 
забезпечення прав громадян, потерпілих від наслідків збройної агресії. Державна політика в сфері адвокатури та адвокатської діяльності 
є недостатньо ефективною. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року містить значні недоліки, 
що мають істотний негативний вплив на виконання адвокатурою її особливої соціальної ролі у суспільстві. Цей Закон з 2016 року 
залишається не приведеним у відповідність до Конституції України, після внесення змін щодо правосуддя.  

Метою повоєнного реформування є приведення організації та діяльності адвокатури до кращих міжнародних стандартів, 
посилення захисту прав та свобод людини та громадянина, інституційної незалежності адвокатури, професійних прав адвоката та 
гарантій адвокатської діяльності, створення сприятливих умов надання ефективної та якісної правової допомоги постраждалим від 
війни особам, забезпечення повноти їх доступу до правосуддя як в Україні, так і за кордоном. 

Оскільки Україна обрала європейський вектор розвитку, особливої уваги заслуговує нотаріат, який відіграє значну роль як орган 
безспірної цивільної юрисдикції та превентивного правосуддя. 

Однак, внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації на території 
України, багато нотаріусів були змушені залишити своє місце проживання, у зв’язку з чим вони були позбавлені можливості займатися 
професійною діяльністю.  

Крім того, станом на 23.06.2022 34 (5%) державні нотаріальні контори та 103 (2%) офіси приватних нотаріусів зазнали руйнувань, 
80 (12%) державних нотаріальних контор та 316 (6%) офісів приватних нотаріусів знаходяться на території, що тимчасово не 
контролюється та з якими втрачено зв'язок.  

Наразі нотаріат в Україні — це offline-послуги. Нотаріальні дії вчиняються на паперових носіях інформації, реєструються у 
паперових реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Збереження документів нотаріального діловодства та архіву здійснюється також у 
паперовій формі. У зв’язку з військовою агресією російської федерації багато нотаріальних архівів не вдалося евакуювати, бо дуже 
швидко було втрачено контроль на територіях інтенсивних бойових дій. 

Відсутність сучасних та інноваційних рішень у діяльності нотаріату стримує розвиток цього інституту та гальмує перехід України 
до цифрової економіки, в той час як вказаний напрямок обрали більшість країн Європейського Союзу. 

Усвідомлюючи зазначене та враховуючи ключові можливості, наразі існує необхідність впровадження у нотаріальну практику 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та модернізація системи нотаріату шляхом удосконалення національного 
законодавства та його адаптації до європейських інституцій. 

Закріплення державою на законодавчому рівні права нотаріусів створювати нотаріальні офіси/бюро, надасть змогу об’єднуватися 
нотаріусам для здійснення спільно їх професійної діяльності, що зменшить їх матеріально-технічні витрати та податкове навантаження. 
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Основним завданням для досягнення цілі «Цифровізація окремих видів нотаріальних дій», зокрема є створення Єдиної державної 
електронної системи нотаріату (далі – Система е-нотаріату) у вигляді електронної платформи з можливістю розширення, яка цілісно 
«переноситиме» усю нотаріальну діяльність до електронного середовища, автоматизуватиме дану діяльність, забезпечуватиме 
оперативність вчинення нотаріальних дій, оптимізуватиме адміністративне навантаження для клієнтів та нотаріусів, а також 
забезпечуватиме швидкий доступ до вже вчинених нотаріальних дій. 

В результаті виконання зазначеного завдання нотаріусам буде надано можливість виконання всіх нотаріальних дій в одній системі 
в електронному вигляді, з подальшим внесенням вчинених нотаріальних дій в уніфіковане та захищене середовище. Крім того 
відбудеться інтеграція створеної Системи е-нотаріату з реєстрами та іншими державними електронними інформаційними ресурсами. 

Саме створення електронного нотаріального архіву на сьогодні є ключовим пріоритетом, що обумовлено прагненням не тільки 
зменшити кількість документів нотаріального діловодства, але й захистити та зберегти архіви нотаріусів, що, в свою чергу, забезпечить 
захист прав та інтересів учасників нотаріального процесу в майбутньому. 

Електронний нотаріальний архів забезпечить надійність зберігання, конфіденційність і розмежування прав доступу, відстеження 
історії використання нотаріальних документів, швидкий та зручний їх пошук. 

Реалізація зазначеної мети дозволить знизити витрати на зберігання документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, 
завдяки чому також знизяться вимоги до робочого місця нотаріуса; скоротяться випадки втрати і пошкодження архівних нотаріальних 
документів; відбудеться спрощення перенесення документів з оперативного зберігання до архівного. 

Варто додати, що мета цифровізації нотаріату — це не зведення функцій нотаріуса до механічних, а в доступності нотаріальних 
послуг для громадян України і в збільшенні довіри суспільства до нотаріуса. 

Зокрема, важливою перевагою цифровізації нотаріату є запровадження можливості дистанційного посвідчення правочинів, коли 
сторони перебувають у різних містах, а нотаріальні документи оформлятимуться в електронному вигляді, в тому числі із застосуванням 
засобів електронних комунікацій. Це забезпечить зручність, доступність та оперативність отримання нотаріальних послуг для громадян, 
особливо для тих, що проживають у важкодоступних і малозаселених районах країни. 

При цьому Україна може скористатися успішним досвідом зарубіжних країн, нотаріуси яких вже не перший рік надають деякі 
нотаріальні послуги онлайн. 

Підсумовуючи наведене, зауважимо, що метою електронного нотаріату має стати забезпечення юридичної безпеки цивільного 
обороту із застосуванням різних правових і технічних засобів, включаючи використання сучасних технологій. Це дозволить якісно 
оновити нотаріальний процес, зробить його більш зручним та зрозумілим, інтегрує нотаріуса у транснаціональні правовідносини та 
надасть можливість зміцнити позиції професії. 
 
  
 Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
Безпрецедентність юридичних викликів при здійсненні адвокатами України захисту прав і свобод особи у справах, пов'язаних із 
агресією рф та і її наслідками. 
У зв’язку із з військовою агресією Російської федерації проти України, внаслідок бойових дій та тимчасової окупації окремих 
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територій України, архіви приватних нотаріусів, державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів зазнали суттєвих 
пошкоджень, а також до окремих архівів втрачено доступ. 
Враховуючи, що нотаріальне діловодство ведеться на сьогодні в паперовій формі, відновити втрачені та знищені документи 
неможливо, як і витребувати архіви з окупованих територій. Наразі існує необхідність цифровізації нотаріату, зокрема переведення 
нотаріального архіву в електронний вигляд, та впровадження у нотаріальну практику сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій.   
Внаслідок ситуації, що склалася, велика кількість нотаріусів змушені були залишити своє місце проживання, у зв’язку з чим вони 
були позбавлені можливості займатися професійною діяльністю.   
 
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
Неповна відповідність принципів адвокатської діяльності в Україні основним принципам адвокатської професії ЄС. Посилення 
кваліфікаційних вимог щодо осіб, які мають намір отримати доступ до професії адвоката. Запровадження прозорої процедури 
проведення кваліфікаційного іспиту, удосконалення інституту стажування.Недосконалість притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності. Невідповідність окремих положень правил адвокатської етики міжнародним стандартам адвокатської деонтології. 
Невідповідність порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України вимогам Закону України "Про публічні електронні реєстри". 
Необхідність розширення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.Необхідність врахування гендерних 
аспектів у  здійсненні адвокатської діяльності Недосконалість самоврядності адвокатури. 
 Цифровізація нотаріату. 
 Модернізація  організації здійснення  нотаріусами професійної діяльності. 
 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери): 
Цифровізація нотаріату: 
 - створення Єдиної державної електронної системи е-нотаріату; 
- можливість створення електронного нотаріального документу, що має однакову юридичну силу з паперовим; 
- оцифрування паперового архіву нотаріуса та створення Електронного нотаріального архіву; 
- організація реєстрації в іноземних державах (країн - членів Європейського Союзу) заповітів, що зареєстровані в Україні; 
- вчинення нотаріальні дії без використання спеціальних бланків нотаріальних документів; 
-  можливість віддаленого вчинення нотаріальних дій за допомогою засобів комунікаційного зв’язку.  
 
Модернізація  організації здійснення  нотаріусами професійної діяльності: 
 - оптимізація процесу припинення нотаріальної діяльності та подальшої її реєстрації; 
 - формування та ведення електронних реєстраційних/особових справ нотаріусів; 
- запровадження електронного свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; 
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- надання права приватним нотаріусам створювати нотаріальних офісів/бюро, що діятимуть за принципом адвокатського об'єднання, 
бюро. 
 
Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери): 
Пропозиції узгоджуються з ЄС та не повинні їм суперечити 

2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Неповна відповідність принципів адвокатської діяльності в Україні основним принципам адвокатської професії ЄС. 

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Приведення засад адвокатської діяльності в Україні 
у відповідність з основними принципами 
адвокатської професії ЄС 

Скасування адвокатської 
монополії на надання 
професійної правничої 
допомоги 

  

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

2022 рік  2025 рік   

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Відсутні Тривалий розгляд 
відповідного законопроекту у 
Парламенті 

  

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Прийнято та набули чинності зміни до Закону 
України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність" щодо приведення засад адвокатської 
діяльності в Україні у відповідність з основними 
принципами адвокатської професії ЄС 

 Прийняті та набули чинності 
зміни до Конституції України  

  

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 

Не вимагає додаткових видатків з державного 
бюджету 

 Не вимагає додаткових 
видатків з державного 
бюджету 
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фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній  Відсутній   

2.2 Опис 
проблеми 2, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Посилення кваліфікаційних вимог щодо осіб, які мають намір отримати доступ до професії адвоката. Запровадження прозорої 
процедури проведення кваліфікаційного іспиту, удосконалення інституту стажування. 

2.2.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.2.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Прозора процедура доступу 
до професії адвоката. 
Врегулювання допуску до 
адвокатської діяльності в 
Україні, як адвокатів 
іноземних держав, адвокатів 
країн-агресорів (російської 
федерації, республіки 
білорусь)  

  

2.2.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  2023 рік   

2.2.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  Зволікання із приведенням 
нормативної бази відповідно 
до Закону (втілення на 
практиці) Опір НААУ та 
регіональних органів 
адвокатського 
самоврядування 

  

2.2.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  Прийнято та набули чинності 
зміни до Закону України 
"Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність" щодо 
прозорої процедури доступу 
до професії адвоката, а 
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також, імплементовані у 
нормативну базу регулятора. 

2.2.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  Не вимагає додаткових 
видатків з державного 
бюджету 

  

2.2.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  Відсутній   

2.3 Опис 
проблеми 3, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Невідповідність порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України вимогам Закону України "Про публічні електронні реєстри". 

2.3.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.3.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Приведення порядку ведення Єдиного реєстру 
адвокатів України у відповідність до вимог Закону 
України "Про публічні електронні реєстри" 

    

2.3.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

2022 рік     

2.3.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Відсутні     

2.3.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Прийнято та набули чинності зміни до Закону 
України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність" та приведено у відповідність порядок 
ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

    

2.3.6 Загальний 
розмір 
потреби у 

Не вимагає додаткових видатків з державного 
бюджету 
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фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.3.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній     

2.4 Опис 
проблеми 4, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність розширення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.  

2.4.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.4.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Забезпечення реалізації принципу змагальності у 
судочинстві, рівності процесуальних прав сторін, 
зокрема надання адвокатам ідентифікованого 
доступу до державних реєстрів. Підвищення рівня 
захисту адвокатської таємниці. Забезпечення 
доступу до роботи помічника адвоката осіб, які 
набули вищу юридичну освіту освітнього рівня 
"Бакалавр". Врегулювання питання гонорару 
успіху в окремих категоріях справ, зокрема для 
полегшення доступу до правової допомоги осіб, які 
зазнали шкоди внаслідок війни. 

    

2.4.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

2022 рік     

2.4.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Відсутні     

2.4.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Прийнято та набули чинності зміни до Закону 
України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність" та процесуальних кодексів України. 

    

2.4.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 

Не вимагає додаткових видатків з державного 
бюджету 
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ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.4.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній     

2.5.1 Опис 
проблеми 5, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Недосконалість самоврядності адвокатури. 

2.5.2 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.5.3 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

  Децентралізація 
адвокатського 
самоврядування, зміна 
статусу НААУ та створення 
альтернативних професійних 
організацій адвокатів. 
Забезпечення права участі в 
адвокатському 
самоврядуванні всіх 
адвокатів. Приведення 
строків перебування на 
посадах в органах 
адвокатського 
самоврядування у 
відповідність із практикою 
країн ЄС. Відновлення 
діяльності органів 
адвокатського 
самоврядування на 
тимчасово окупованих 
регіонах на підконтрольних 
Україні територіях. 

  

2.5.4 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

  2023 рік   
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2.5.5 Ризики 
досягнення 
цілі: 

  Опір НААУ   

2.5.6 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

  Прийнято та набули чинності 
зміни до Закону України 
"Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність" та 
приведено у відповідність 
нормативно-правову базу 
щодо адвокатського 
самоврядування. 

  

2.5.7 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  Не вимагає додаткових 
видатків з державного 
бюджету 

  

2.5.8 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

  Відсутній   

2.6 Проблема 6, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Недосконалість процедури притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності 

2.6.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.6.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Запровадження прозорої процедури притягнення 
адвоката до дисциплінарної відповідальності. 
збільшення строку давності притягнення до 
дисциплінарної відповідальності, визначення вимог 
щодо форми та змісту заяви (скарги) щодо 
неналежної поведінки адвоката та змісту рішення в 
дисциплінарній справі. Створення єдиного ресурсу 
збирання, зберігання, захисту, обліку та пошуку 
дисциплінарної практики. Оновлення правил 
адвокатської етики у відповідності з міжнародними 
стандартам професійної деонтології та 
забезпечення єдиної практики їх застосування. 
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Передбачити дисциплінарну відповідальність 
адвокатів за підтримку збройної агресії рф та 
колабораціонізму.  

2.6.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

2022 рік     

2.6.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Відсутні     

2.6.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Прийнято та набули чинності зміни до Закону 
України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність"  

    

2.6.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

Не вимагає додаткових видатків з державного 
бюджету 

    

2.6.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній     

2.7 Опис 
проблеми 7, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Невідповідність окремих положень правил адвокатської етики міжнародним стандартам адвокатської деонтології.  

2.7.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2023 Етап 2: 12/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.7.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Оновлення правил адвокатської етики відповідно 
до найкращих міжнародних практик та 
забезпечення єдиної практики їх застосування.  
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2.7.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

2023 рік     

2.7.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Опір НААУ     

2.7.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Прийнято та набули чинності оновлені правила 
адвокатської етики. 

    

2.7.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

Не вимагає додаткових видатків з державного 
бюджету 

    

2.7.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній     

2.8 Опис 
проблеми 8, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Цифровізація нотаріату 

2.8.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.8.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Створення та впровадження окремих підсистем 
Єдиної державної електронної системи е-нотаріату 

Створення та впровадження 
механізму обігу 
електронного нотаріального 
документа в Єдиній 
державній електронній 
системі е-нотаріату; 
Оцифрування паперового 
архіву нотаріуса та створення 
Електронного нотаріального 
архіву;  
вчинення нотаріальних дій в 
режимі on-line; 

забезпечення реєстрації в іноземних 
державах (країн - членів Європейського 
Союзу)  заповітів, що зареєстровані в 
Україні 
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скасування використання 
нотаріальних бланків 
Інтеграція з порталом та 
додатком "Дія" 

2.8.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2027 

2.8.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Неспроможність підрядних організацій виконувати 
свої зобов'язання у повному обсязі. 
Загроза роботі серверного обладнання. 

Відсутність фінансування 
Неспроможність підрядних 
організацій виконувати свої 
зобов'язання у повному 
обсязі 
Невизначеність правового 
поля 

Зміни в законодавстві та політиці ЄС 

2.8.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Всі нотаріуси підключені до Єдиної державної 
електронної системи е-нотаріату; 
всі визначені нотаріальні документи формуються в 
Єдиній державній електронній системі е-нотаріату 
з накладанням електронного ідентифікатора; 
інформацію про вчинені нотаріальні дії від 
підробки захищено 

100% правочинів 
посвідчуються нотаріусом 
шляхом  створення 
електронного документа; 
архіви нотаріусів 
оцифровано; 
нотаріус вчиняє нотаріальні 
дії в режимі реального часу 
за допомогою Єдиної 
державної електронної 
системи е-нотаріату за 
зверненням фізичних та 
юридичних осіб за 
допомогою засобів 
комунікаційного зв’язку 

заповіти, що зареєстровані в Україні, 
реєструються в реєстрах іноземних держав 
(країн - членів Європейського Союзу) 

2.8.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

15 000, 00 тис.грн.  62 000, 00 тис. грн. 15 000, 00 тис. грн. 

2.8.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 
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2.9 Опис 
проблеми 9, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Модернізація  організації здійснення  нотаріусами професійної діяльності 
  
  

2.9.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.9.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

оптимізація процесу припинення нотаріальної 
діяльності та подальшої її реєстрації; 

запровадження електронної 
реєстраційної/особової 
справи нотаріуса;  
створення та впровадження 
системи реєстрації свідоцтв 
про право на заняття 
нотаріальною діяльністю 

створення нотаріальних офісів/бюро   

2.9.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2032 

2.9.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

відсутня можливість передати до відповідного 
державного нотаріального архіву всі документи 
нотаріального діловодства та архіву приватного 
нотаріуса у зв'язку з перебуванням його на 
тимчасово окупованій території, території 
проведення бойових дій 

відсутній доступ до 
реєстраційних/особових 
справ, що знаходяться на 
тимчасово окупованій 
території, території 
проведення бойових дій, які 
зберігаються в паперовій 
формі, з метою їх 
оцифрування  

Невизначеність правового поля 

2.9.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

всі нотаріуси, які виявили бажання зареєструвати 
нотаріальну діяльність в іншому нотаріальному 
окрузі, у зв'язку з вимушеним переміщенням, 
зареєстрували таку діяльність   

100% свідоцтв про право на 
заняття нотаріальною 
діяльністю зареєстровано в 
Електронному реєстрі  
нотаріусів 

створено нотаріальні офіси/бюро 

2.9.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

  25 029,99 тис. грн.   
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2.9.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

      

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
3.1 Назва програмного документу Короткий описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 

подає дану інформацію 
3.1.1. Програма діяльності Кабінету 

Міністрів України, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 червня 2020 р. № 
471  

Виконується 0 

3.2.1 План пріоритетних дій Уряду на 
2021 рік, затверджений 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 
березня 2021 р. № 276-р 

Виконується 
  
  
  
  

  
  
  

3.3 Пріоритетні напрями та 
завдання (проекти) цифрової 
трансформації на період до 2023 
року, схвалені розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 
17 лютого 2021 р. № 365-р 

Виконується 0 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 
  Ціль (з пункту 2) Опис завдання по досягненню 

цілі 
Граничний термін 
виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Приведення засад адвокатської 

діяльності в Україні у 
відповідність з основними 
принципами адвокатської 
професії ЄС 

Завдання 1. Розробка і прийняття 
відповідних законодавчих змін 
до ЗУ “Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність” 

  0 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
 Скасування адвокатської 

монополії на надання 
професійної правничої 
допомоги 

Завдання 2. Прийняття 
відповідних змін до Конституції 
України (щодо скасування 
адвокатської монополії) 

  

 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  

Прозора процедура доступу до 
професії адвоката. 

Завдання 3. Розробка і прийняття 
відповідних законодавчих змін з 
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Врегулювання допуску до 
адвокатської діяльності в 
Україні, як адвокатів іноземних 
держав, адвокатів країн-
агресорів (російської федерації, 
республіки білорусь)  

метою посилення вимог до осіб, 
які мають намір стати 
адвокатами (з урахуванням 
морально-етичних якостей 
кандидата), удосконалення 
процедури кваліфікаційного 
іспиту та проходження 
стажування (запровадження 
зовнішнього незалежного 
оцінювання кандидатів) 
Завдання 4. Розробка і прийняття 
необхідних підзаконних актів  

    

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Приведення порядку ведення 

Єдиного реєстру адвокатів 
України у відповідність до 
вимог Закону України "Про 
публічні електронні реєстри" 

Завдання 5. Розробка і прийняття 
відповідних законодавчих змін 
до ЗУ “Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність” 

    

  Завдання 6. Розробка та 
прийняття змін до Порядку 
ведення Єдиного реєстру 
адвокатів України 

    

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Забезпечення реалізації 

принципу змагальності у 
судочинстві, рівності 
процесуальних прав сторін, 
зокрема надання адвокатам 
ідентифікованого доступу до 
державних реєстрів. 
Підвищення рівня захисту 
адвокатської таємниці. 
Забезпечення доступу до роботи 
помічника адвоката осіб, які 
набули вищу юридичну освіту 
освітнього рівня "Бакалавр". 
Врегулювання питання 
гонорару успіху в окремих 
категоріях справ, зокрема для 
полегшення доступу до правової 

Завдання 7. Розробка і прийняття 
відповідних законодавчих змін  
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допомоги осіб, які зазнали 
шкоди внаслідок війни. 
 
 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Децентралізація адвокатського 

самоврядування, зміна статусу 
НААУ та створення 
альтернативних професійних 
організацій адвокатів. 
Забезпечення права участі в 
адвокатському самоврядуванні 
всіх адвокатів. Приведення 
строків перебування на посадах 
в органах адвокатського 
самоврядування у відповідність 
із практикою країн ЄС. 
Відновлення діяльності органів 
адвокатського самоврядування 
на тимчасово окупованих 
регіонах на підконтрольних 
Україні територіях.  
  

Завдання 8. Розробка і прийняття 
відповідних законодавчих змін 

  0 

  Завдання 9. Імплементація 
законодавчих змін щодо 
організації та діяльності 
адвокатського самоврядування 

    

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Запровадження прозорої 

процедури притягнення 
адвоката до дисциплінарної 
відповідальності. Збільшення 
строку давності притягнення до 
дисциплінарної 
відповідальності, визначення 
вимог щодо форми та змісту 
заяви (скарги) щодо неналежної 
поведінки адвоката та змісту 
рішення в дисциплінарній 
справі. Створення єдиного 
ресурсу збирання, зберігання, 
захисту, обліку та пошуку 
дисциплінарної практики. 
Оновлення правил адвокатської 

Завдання 10. Розробка і 
прийняття відповідних 
законодавчих змін 

  0 
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етики у відповідності з 
міжнародними стандартам 
професійної деонтології та 
забезпечення єдиної практики їх 
застосування. Передбачити 
дисциплінарну відповідальність 
адвокатів за підтримку збройної 
агресії РФ та колабораціонізму.  
 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Оновлення правил адвокатської 

етики відповідно до найкращих 
міжнародних практик та 
забезпечення єдиної практики їх 
застосування. 

Завдання 11. Розробка та 
прийняття нової редакції Правил 
адвокатської етики 

  0 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Створення та впровадження 

окремих підсистем Єдиної 
державної електронної системи 
е-нотаріату (електронного 
робочого місця нотаріуса, 
Електронного реєстру 
нотаріальних дій) 

Завдання 12:Створити та 
впровадити оновлені електронні 
реєстри (Спадкового реєстру, 
Єдиного реєстру довіреностей, 
Єдиного реєстру спеціальних 
бланків нотаріальних 
документів) , електронне робоче 
місце нотаріуса 

"грудень 2022" 0 

    
  

Завдання 13:Формувати 
нотаріальний документ з 
електронним ідентифікатором та 
його перевірка засобами 
інформаційних технологій (QR 
код) 

"липень 2022"   
  
  

    
  

Завдання 14:Підключити 
нотаріусів до електронного 
робочого місця нотаріуса Єдиної 
державної електронної системи 
е-нотаріату  

"грудень 2022"   
  
  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
    Завдання 15: Розробити та 

впровадити Єдиний реєстр 
нотаріальних дій 

"квітень 2023" 0 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
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  Нотаріальні документи без 
використання спеціальних 
бланків нотаріальних 
документів 

Завдання 16: Припинити 
використання та обіг 
спеціальних бланків 
нотаріальних документів  

"грудень 2025"   
  
  

  Створення та механізм обігу 
електронного нотаріального 
документа в Єдиній державній 
електронній системі е-нотаріату  

Завдання 17: Встановити вимоги 
до електронного нотаріального 
документа 

"червень 2023"   

    Завдання 18: Розробити 
програмне забезпечення  
створення електронного 
нотаріального документа, його 
підписання та обігу 

грудень 2023   

  Оцифрування паперового архіву 
нотаріуса та створення 
Електронного нотаріального 
архіву 

Завдання 19:Розробити 
програмне забезпечення 
Електронного нотаріального 
архіву 

"грудень 2023" 0 

    
  

Завдання 20: Оцифрувати 
паперові архіви приватних 
нотаріусів, державних 
нотаріальних контор, державних 
нотаріальних архівів 

"грудень 2024"   
  
  

  Вчинення нотаріальних дій в 
режимі реального часу за 
допомогою засобів 
комунікаційного зв’язку 

Завдання 21 : Розробити 
програмне забезпечення для 
вчинення в електронній формі 
правочинів із застосуванням 
кваліфікованих електронних 
довірчих послуг 

грудень 2023   
  
  

    
  

Завдання 22:Реалізація 
можливості вчинення 
нотаріальних дій віддалено 
(онлайн) за допомогою 
електронного кабінету клієнта   

грудень 2023   
  
  

  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
   Забезпечення реєстрації в 

іноземних державах (країн - 
членів Європейського Союзу)  
заповітів, що зареєстровані в 
Україні 

Завдання 23:Підключитися до 
Європейської мережі реєстрів 
заповітів (ENRW) 

грудень 2032 0 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
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  Оптимізація процесу 
припинення нотаріальної 
діяльності та подальшої її 
реєстрації 

Завдання 24:Надати можливість 
припиняти нотаріальну 
діяльність нотаріуса з 
відстрочкою передачі до 
державного нотаріального архіву 
всіх документів нотаріального 
діловодства та його архіву  

липень-вересень 2022 0 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Запровадження електронної 

реєстраційної/особової справи 
нотаріуса,   
створення та впровадження 
системи реєстрації свідоцтв про 
право на заняття нотаріальною 
діяльністю 

Завдання 25: Розробка та 
впровадження оновленого 
Єдиного реєстру нотаріусів з 
доповнення його розділом 
електронна реєстраційна/особова 
справа нотаріуса, реєстрація 
свідоцтв на право заняття 
нотаріальною діяльністю 

" червень 2023" 0 

    Завдання 26:Оцифрувати 
паперові реєстраційні/особові 
справи нотаріусів 

"грудень 2023" 0 

    Завдання 27:Оцифрувати 
паперові свідоцтва про право на 
заняття нотаріальною діяльністю 

грудень 2025   
  
  

  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
  Створення нотаріальних 

офісів/бюро  
Завдання 28:Встановлення вимог 
до організаційно-правових форм  
нотаріальних офісів/бюро 

січень 2026   

 
5 Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з пункту 4 (для відповідного завдання) 

5.1 Опис 
проекту 
до завдання 
№ з 
підпункту 4 

Обґрунтуванн
я необхідності 
проекту 

Якісні показники 
виконання 
проекту 

Економічний 
ефект  
(вплив на 
ВВП, бюджет, 
зайнятість 
тощо) 

Голов
ний 
відпов
ідальн
ий 
орган 
держа
вної 
влади 

Орієн
товна 
потреб
а у 
фінанс
уванні 
(млн. 
грн) 

Пропоно
вані 
джерела 
фінансув
ання 

Необхідне 
нормативн
о-правове 
забезпечен
ня 

Суміжна 
сфера 
регулюван
ня права 
ЄС 
(загальний 
коментар) 

Ім'я та 
прізвиз
ще 
подавач
а 
пропози
ції 

Статус 
проект
у в 
групі 

5.2 Національни
й проєкт з 

На сьогодні 
нотаріат в 

1) підвищення 
захисту прав та 

 Мініст
ерство 

86 Державни
й бюджет 

зміни 
законодавст

?   
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цифровізації 
та 
модернізації 
нотаріальної 
діяльності, 
реалізується 
з метою 
створення та 
впроваджен
ня Єдиної 
державної 
електронної 
системи е-
нотаріату; 
узгодженост
і 
законодавст
ва України у 
сфері 
нотаріату з 
правовими 
нормами 
Європейсько
го Союзу  

Україні є 
ефективним 
позасудовим 
захистом прав 
юридичних та 
фізичних осіб. 
Однак 
організація та 
функціонуванн
я нотаріату 
здійснюється 
без урахування 
здобутків 
міжнародного 
досвіду. В 
умовах 
сучасного 
суспільства 
технічний 
прогрес росте 
шаленими 
темпами, 
відбувається 
електронізація 
та 
діджиталізація 
усіх сфер 
суспільного 
життя. Так, у 
більшості 
країн 
Європейського 
Союзу 
реалізовано 
цифровізацію 
нотаріату, 
зокрема 
нотаріальні 
документи 
можуть 
оформлятися в 

інтересів 
юридичних та 
фізичних осіб; 
2) запровадження 
Єдину державну 
електронну 
систему е-
нотаріату; 
3) посвідчення 
правочинів 
відбувається 
онлайн в режимі 
реального часу; 
4) забезпечення 
доступності та 
прозорості 
вчинення 
нотаріальних дій; 
5) створення 
Електронний 
архів 
нотаріальних 
документів; 
6) здійснення 
реєстрації 
заповітів у 
Європейській 
мережі реєстрів 
заповітів (ENRW); 
7) оптимізація 
управління та 
організація 
нотаріальної 
діяльності за 
допомогою 
впровадження 
цифрових 
технологій;  
8) побудова 
системи нотаріату 
України, що 

юстиці
ї 
Ураїни 

України; 
кошти 
міжнарод
ної 
технічної 
допомоги 

ва у сфері 
нотаріату, 
зокрема 
Цивільний 
кодекс 
України, 
Закон 
України 
"Про 
нотаріат" та 
інші закони 
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електронному 
вигляді, в тому 
числі із 
застосуванням 
засобів 
електронних 
комунікацій. 
Цифровізація 
національного 
нотаріату 
забезпечить 
зручність та 
доступність 
нотаріальних 
послуг для 
суспільства.  
 
Сучасні 
виклики 
вимагають 
удосконалення 
національного 
законодавства 
в сфері 
нотаріату та 
його адаптації 
до 
європейських 
інституцій. 
Нотаріуси 
держав - членів 
Європейського 
Союзу об'єдані 
та діють на 
основі 
латинського 
цивільного 
законодавства. 
Таким чином 
модернізація 
нотаріальної 

відповідатиме 
європейським 
правовим 
системам; 
9) надання 
можливості 
нотаріусам 
обирати 
організаційно-
правову форму 
здійснення своєї 
професійної 
діяльності  
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діяльності в 
Україні 
надасть 
можливість 
нотаріату 
інтегруватися 
до 
європейських 
та 
транснаціональ
них правових 
інституцій. 

 
6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 

№  
підпункт
у з 
пункту 4 

Назва НПА 
до завдання з пункту 5 4 

Зміст розробки/ змін НПА Орган державної 
влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 
дата 
набрання 
чинності 

Статус НПА 

  Закон України "Про нотаріат"    Створити законодавче підргунття 
для: 
    -  впровадження Єдиної державної 
електронної системи е-нотаріату (далі 
- Система е-нотаріату), складовими 
якої будуть: електронне робоче місце 
нотаріуса; електронний кабінет 
клієнта; Електронний нотаріальний 
архів; Електронний реєстр 
нотаріальних дій; Єдиний реєстр 
довіреностей; Єдиний реєстр 
нотаріусів; Єдиний реєстр 
спеціальних бланків нотаріальних 
документів; Спадковий реєстр; 
    - встановлення вимог до 
електронного нотаріального 
документа, його підписання та 
механізму обігу в Системі е-
нотаріату; 
    -  збереження документів 
нотаріального діловодства , яке 

Міністерство юстиції 
України 
Міністерство цифрової 
трансформації України 

  грудень, 2025   
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здійснюватиметься виключно в 
електронній формі шляхом їх 
сканування, та  затвердження 
порядку наповнення нотаріусом 
Електронного нотаріального архіву 
шляхом оцифрування паперового 
архіву нотаріуса; 
    - врегулювання питання щодо 
відмови від використання 
спеціальних бланків нотаріальних 
документів та запровадження 
нотаріального документа з 
електронним ідентифікатором та його 
перевірка засобами інформаційних 
технологій; 
     - визначення переліку 
нотаріальних дій, які пропонується 
вчиняти в режимі реального часу за 
допомогою засобів комунікаційного 
зв’язку, встановлення механізмів та 
вимог до віддаленого підписання 
електронного нотаріального 
документа; 
    -  впровадження системи реєстрації 
свідоцтв про право на заняття 
нотаріальною діяльністю, що 
функціонуватиме за допомогою 
Системи е-нотаріату, що міститеме 
відомості про електронні та 
оцифровані паперові свідоцтва про 
право на заняття нотаріальною 
діяльністю;  
     -  впровадження електронної 
реєстраційної/особової справи, як 
невід’ємної складової Єдиного 
реєстру нотаріусів, що функціонує у 
Системі е-нотаріату, а також 
наповнення електронних 
реєстраційних/особових справ 
шляхом оцифрування (сканування) 
паперових реєстраційних/особових 
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справ;  
     -  надання нотаріусам права 
створювати нотаріальні офіси/бюро 
та встановлення організаційно-
правової форми таких офісів та бюро. 

  Цивільний кодекс України      Створити законодавче підгрунття 
для: 
 - укладення правочинів та їх 
нотаріального посвідчення в 
електронній формі; 
 -  здійснення реєстрації в іноземних 
державах заповітів, що зареєстровані 
в Україні 

Міністерство юстиції 
України, Міністерство 
цифрової трансформації 
України 

  грудень,2025   

  



ПРОЕКТ 

126 
 

 
Безпека суспільства та соціальна адаптація засуджених і ув'язнених. Забезпечення утримання військовополонених 

 
Пенітенціарна система та пробація захищає суспільство від злочинності, забезпечує баланс між виконанням кримінальних 

покарань та виправленням злочинців, сприяє їх поверненню  до життя в суспільстві,  не порушуючи законів. 
Україна прагне  відповідати високим стандартам функціонування правової європейської держави та забезпечувати виконання 

вимог міжнародних актів, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейських пенітенціарних 
(в’язничних) правил, Мінімальних стандартних правил ООН у відношенні заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійських 
правил), Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями. 

Протягом останніх років Міністерству юстиції України вдалося досягти прогресу у реформуванні системи, зокрема у цифровізації, 
ресоціалізації та покращенні умов тримання засуджених і ув’язнених, технічному оснащенні установ виконання покарань та комунікації 
із суспільством, іноземними партнерами, що значною мірою вплинуло на ефективність функціонування  системи виконання покарань, 
зменшення негативних політичних та правових наслідків для міжнародного іміджу України. 

З метою вирішення системних проблем структурного характеру, формування оптимальної моделі виконання кримінальних 
покарань, а також враховуючи руйнівні наслідки військової агресії росії проти України і необхідність забезпечення тримання 
військовополонених, пенітенціарна система потребує відновлення та подальшого реформування. 

В рамках Національного плану відновлення країни виокремлено 4 ключові проблеми у сфері виконання кримінальних покарань, 
реалізація яких прямо залежить від прийняття підготовлених законопроєктів та забезпечення фінансування будівництва та відновлення  
інфраструктури системи виконання покарань та пробації. 

 
 Опис проблематики. 
 
  
Інфраструктура тюремної системи і до війни не відповідала міжнародним стандартами, а умови тримання у багатьох слідчих 

ізоляторах та установах виконання покарань не задовольняють базові потреби засуджених та осіб, взятих під варту, і прирівнюються 
Європейським судом з прав людини до катувань. Такий стан інфраструктури суттєво ускладнює досягнення завдань виправлення та 
ресоціалізації засуджених, зменшення повторних злочинів, кількості надзвичайних подій тощо. 

ЄСПЛ неодноразово зазначав, що стаття 2 Конвенції зобов'язує держави не тільки утримуватися від умисного та незаконного 
позбавлення життя, але також встановлює позитивне зобов'язання держав вживати відповідних заходів для захисту життя тих, хто 
перебуває під їх юрисдикцією. У контексті ув’язнених особи, які перебувають під вартою, перебувають у вразливому становищі і влада 
зобов’язана захищати їх. Національні органи також зобов’язані захищати здоров’я та благополуччя осіб, які були позбавлені волі. 

Захисту потребує і персонал, особливо підрозділів охорони виправних установ, адже вони забезпечують охорону і оборону 
об’єктів, як під час загрози, так і безпосередньо під час обстрілів. Такі особи мають бути забезпечені індивідуальними засобами захисту 
та іншими необхідними речами. 
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Бойові дії, що супроводжуються руйнуванням та пошкодженням об’єктів тюремної системи, евакуацією та переміщенням 
засуджених та ув’язнених поглибили цю проблематику. Дотримання норм міжнародного гуманітарного права зобов’язує Україну 
забезпечити відповідні умови тримання військовополонених. 

Запобігання катуванням, жорстоким нелюдським та/або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням є 
міжнародним зобов’язанням держави, тому існує потреба у створенні  прозорих та ефективних механізмів, покликаних забезпечити 
дотримання прав засуджених і осіб, взятих під варту. 

Потребує удосконалення діагностика та лікування загальносоматичних та соціально-небезпечних захворювань, зокрема ВІЛ-
інфекції, туберкульозу та вірусних гепатитів. Необхідно модернізувати правові та організаційні засади забезпечення психіатричною 
допомогою осіб з психічними розладами, у тому числі впровадження програм лікування з використанням лікарських засобів замісної 
підтримувальної терапії. Існує необхідність забезпечення належними умовами тримання й реабілітаційними заходами, спрямованими 
на оздоровлення осіб. 

  Виправлення та ресоціалізація засуджених є однією з основних функцій покарання. Відбуття покарання має формувати в особи 
готовність жити у суспільстві не вчиняючи нових злочинів. Науково доведено та підтверджено досвідом багатьох країн, що існують 
обставини у житті та оточенні осіб, які підвищують ризики вчинення нових злочинів (так звані криміногенні ризики), наприклад, 
наявність залежностей, прокримінальне мислення, антисоціальне оточення тощо. Відповідно, зменшення таких ризиків зменшує 
вірогідність нових правопорушень.  

Необхідність системних змін, що, в тому числі спричинені війною, актуалізують перехід від каральної до реабілітаційної 
спрямованості у підходах до роботи із засудженими та ув’язненими, що дозволить застосовувати більше альтернативних позбавленню 
волі покарань та запобіжних заходів, знизити кількість тюремного населення, а відтак і витрати державних ресурсів . 

Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими і особами, взятими під варту, вимагає розширення переліку 
інструментарію, удосконалення освітніх послуг, корисної зайнятості засуджених, ефективного використання вільного часу засуджених. 

 
Ефективність діяльності пенітенціарної системи прямо залежить від якості її кадрового складу, вмотивованого та 

високопрофесійного персоналу пенітенціарної системи, здатного виконувати функції виправлення і ресоціалізації засуджених на основі 
найсучасніших підходів і методів роботи, а також створення за новими стандартами належних умов праці та соціального захисту 
персоналу. 

Для ефективної роботи, безпеки персоналу та засуджених й осіб, які тримаються під вартою, працівники мають пройти відповідну 
підготовку та постійно підтримувати свій професійний рівень. 

Підготовка має бути організована для всіх працівників пенітенціарної системи незважаючи на наявність чи відсутність 
спеціальних військових звань. 

 
 
Високий рівень цифровізації суспільства, потреби аналізу великих обсягів даних для ухвалення обґрунтованих управлінських 

рішень вимагають від пенітенціарної системи впровадження нових методів та інструментів роботи, розвитку цифрової  інфраструктури, 
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підвищення рівня цифрової та комп’ютерної грамотності персоналу, виділення фінансування на впровадження інформаційних 
технологій та інновацій. 

Відсутність або застарілість матеріально-технічного забезпечення, комп’ютерна безграмотність персоналу, недоліки забезпечення  
доступу до мережі Інтернет суттєво ускладнюють впровадження інформаційних технологій та інновацій, нових методів та інструментів 
роботи, розвитку цифрової інфраструктури органів та установ виконання покарань. 

 
Очікуваний вплив від відновлення: 
1. Засуджені та ув’язнені утримуються в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам. Кількість 

місць тримання засуджених гарантують приватність, безпеку та достатній індивідуальний простір.  
2. Не допущено  катувань та інших видів жорстокого поводження, функціонує система регулярних внутрішніх і зовнішніх 

пенітенціарних інспекцій. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори забезпечені відеокамерами та відеореєстраторами (боді-
камерами) на 100 % з можливістю зберігання інформації. Функціонує система регулярних внутрішніх і зовнішніх пенітенціарних 
інспекцій 

3. Застосовуються інноваційні практики ресоціалізації, завдяки чому   засудженим надається ефективна соціальна, психологічна 
та інша підтримка для їх виправлення та повернення до самостійного законослухняного життя в суспільстві. Завдяки якісній 
психологічній допомозі та корекції поведінки такі особи рідше вчиняють повторні кримінальні правопорушення. 

4. Збільшено альтернативи позбавленню волі без ізоляції від суспільства, що дасть можливість змістити фокус системи виконання 
кримінальних покарань на ресоціалізацію засудженого, коригування його поведінки без ізоляції від суспільства. Також реалізація цього 
підходу означатиме для держави економію бюджетних коштів на утримання в установах виконання покарань. 

5. В пенітенціарній системі працює вмотивований та високопрофесійний персонал, здатний виконувати функції виправлення і 
ресоціалізації засуджених на основі найсучасніших підходів і методів роботи, а також створено за новими стандартами належні умови 
праці та соціальний захисту персоналу. 

Завдяки розвиненій цифровій інфраструктурі приймаються ефективні управлінські рішення. Удосконалення технологічних 
процесів сприяє прозорості пенітенціарної системи та зменшенню корупційних ризиків. 

 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
У зв'язку з війною є пряма загроза здоров'ю та життю засуджених, ув'язненим особам та персоналу. Ускладнено можливість функції з 
виконання кримінальних покарань, забезпечення безпеки та конституційних  прав  засуджених, ув'язнених та персоналу,  здійснення 
ефективного управління  в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, офісах пробації на територіях України, де відбувались 
або відбуваються воєнні дії, окупованих територіях. Призупинення процесів реформування пенітенціарної системи. Зростання 
кількості  порушень прав людини, в тому числі катувань та жорстокого поводження, вбивств засуджених та ув’язнених на тимчасово 
окупованих територіях України. Порушено логістику постачання, забезпечення  продуктами харчування та предметами першої 
потреби до місць несвободи. Частково зруйновано/пошкоджено  інфраструктуру пенітенціарної системи.  
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Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
Забезпечення  безпеки суспільства шляхом належного виконання функції з виконання кримінальних покарань.   
Збереження життя та здоров'я персоналу, засуджених та ув'язнених.   
Погіршення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту.  
Необхідність належного утримання військовополонених.  
Руйнування та пошкодження пенітенціарної інфраструктури  
Малоефективна ресоціалізація засуджених.  
Відсутність швидких механізмів звільнення засуджених (помилування, амністія, умовно-дострокове звільнення). 
Брак кваліфікованих кадрів.  
Необхідність впровадження інформаційних технологій.  
 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери): 
Підвищена увага суспільства до проблем пенітенціарної системи та персоналу. Політична воля змінити пенітенціарну систему. 
Залучення міжнародної допомоги на відбудову інфраструктури з метою забезпечення міжнародних стандартів в місцях несвободи. 
Залучення бізнесу до співпраці з органами та установами виконання покарань. 
 
Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери): 
Безпекові (обмеження діяльності у зв'язку із воєнними діями  та режимом воєнного стану). 
Фінансові (обмеження фінансування державного бюджету). 
Логістичні (обмеження можливостей доставки продуктів, персоналу, обладнання тощо).   
Інформаційні (обмеження можливостей отримувати та надавати актуальну інформацію щодо об'єктів на тимчасово непідконтрольній 
території чи у зоні бойових дій). 

 
  

2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

У зв'язку із воєнними діями виникла потреба у забезпеченні безпеки  засуджених та осіб, взятих під варту, відновлення 
пошкодженої війною тюремної інфраструктури, забезпечення виконання вимог міжнародного гуманітарного права щодо тримання 
військовополонених. Через війну засуджені та персонал опинилися у фізичній небезпеці. Умови тримання у багатьох слідчих 
ізоляторах та установах виконання покарань не задовольняють базові потреби засуджених і осіб, взятих під варту, і 
прирівнюються Європейським  судом з прав людини  до катувань. Відсутні також належні умови для лікування, ускладнено 
забезпечення ліками, здійснення регулярного та систематичного контролю за хворими на соціально-небезпечні інфекційні 
хвороби. Пенітенціарна система потребує удосконалення підходів щодо забезпечення правопорядку та безпеки, зміну 
взаємовідносин між персоналом та засудженими на засадах взаємоповаги і законності.  
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2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022   Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Забезпечення безпеки 
засуджених та ув'язнених 
шляхом евакуації (з місць 
проведення бойових дій) та їх 
100% розміщення (на більш 
безпечній території).                                
Забезпечення тримання 100%  
військовополонених відповідно 
до норм міжнародного 
гуманітарного права. 

Побудовано 2 000 місць для тримання осіб, 
взятих під варту, та створено  1 000 місць в 
установах виконання покарань,  що відповідають 
національним та міжнародним  стандартам, 
відновлено 100% пошкодженої інфраструктури 
(залежно від потреби). (за умови фінансування) 
Оновлено 75 % медичного обладнання (від 
потреби). 

100% установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів відповідають 
міжнародним стандартам  (побудовано 28 
слідчих ізоляторів , 29 установ,  
реконструйовано діючі установи (залежно 
від потреби). 

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025 6.2032 

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Недостатня кількість місць 
тримання у відповідності до 
міжнародних стандартів 
(проблема перенаселення у 
зв'язку із евакуацією 
засуджених та осіб, взятих під 
варту).     
Недостатність фінансування. 
Невизначеність щодо кількості 
військовополонених. 
Зміна кількості 
пошкождених/зруйнованих  
об'єктів інфраструктури. 

Пошкодження та фізичний знос інфраструктури 
установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів. 
Ускладнення логістичних процесів забезпечення 
утримання установ та засуджених, постачання 
медикаментів та медичного обладнання. 
Порушення безпеки в результаті обстрілів чи 
бойових дій. 
Відсутність фінансування для будівництва нових 
об'єктів. 
Необхідність переглядів кошторисів. 

Відсутність фінансування. 

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Частка розміщених 
евакуйованих засуджених та 
ув'язнених. 
Чстка  утриманих 
військовополонених. 

Кількість місць в установах виконання покарань, 
умови тримання в яких відповідають 
національним та міжнародним стандартам. 
Кількість місць у слідчих ізоляторах, умови 
тримання в яких відповідають національним і 
міжнародним стандартам. 
Частка оновленого медичного обладнання від 
потреби, згідно з табелями оснащення. 

Частка установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів, що відповідають 
стандартам  Ради Європи. 

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 

7,68 млн грн.  - відновлення 
пошкодженої інфраструктури. 

6 600,00 млн грн. - ремонт, реконструкція, 
будівництво інфраструктурних об’єктів 
пенітенціарної системи (2 СІЗО та УВП модель).   
735,62 млн грн. -  закупівля лікарських засобів та 
препаратів, медичних послуг та обладнання, 

3 000,00 х 28 СІЗО = 84 000 млн грн. 
2 0000,0 х 29 УВП = 58 000 млн грн.                                                                         
41,25 млн.грн.  х 7 років = 288,75 млн грн. ( 
ІТЗО).                                                                                        
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досягнення 
цілі: 

поточні ремонти у медичних закладах, навчання 
персоналу.  
17,92 млн грн. - відновлення пошкодженої 
інфраструктури.                                                                                                                                                                         
124,25 млн грн. (ІТЗО).                                                                                                                                                              
22,50 млн. грн. (модельні офіси пробації, 3 ) 

3 офіси х 2,5 млн грн х 7 років  = 52,5 млн. 
грн. ( модельні офіси пробації) 

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній. Відсутній. Відсутній. 

2.2 Опис 
проблеми 2, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Ресоціалізація засуджених не є достатньо ефективною для їх виправлення через недосконалість її інструментів. Законодавче 
регулювання відносин у сфері призначення та  виконання покарань  має недоліки, що  визначають значною мірою подальшу 
ефективність функціонування пенітенціарної системи. 

2.2.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.2.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Розширено альтернативні 
позбавленню волі види 
покарання, створено додаткові 
стимули для залучення 
засуджених до праці як засобу 
ресоціалізації 

Застосовуються ефективні програми та 
інструменти для соціально-виховної та 
психологічної  роботи із засудженими  
(корекційні програми застосовано до 80% 
засуджених) 

75% осіб за результатами підсумкової 
оцінки ризиків менш схильні до вчинення 
повторних кримінальних правопорушень 

2.2.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025 6.2032 

2.2.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Несхвалення Верховною Радою 
України законодавчих актів. 

Несхвалення Верховною Радою України 
законодавчих актів. 
Відсутність/недостатність фінансування. 

Відсутність/недостатність фінансування. 

2.2.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Розширено альтернативні 
позбавленню волі види 
покарання, створено додаткові 
стимули для залучення 
засуджених до праці як засобу 
ресоціалізації (Так/Ні). 

Відсоток застосування корекційних програм Частка осіб, які за результатами 
підсумкової оцінки ризиків менш схильні 
до вчинення повторних кримінальних 
правопорушень 

2.2.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 

Не потребує окремого 
фінансування. 

Не потребує окремого фінансування. Не потребує окремого фінансування. 
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ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.2.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній. Відсутній. Відсутній. 

2.3 Опис 
проблеми 3, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Зниження професійної спроможності та відсутність належної підготовки персоналу ДКВС для виконання  службових обов’язків в 
умовах війни та повоєнного часу.  

2.3.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.3.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Створено умови для 
ефективного навчання, зокрема  
для  дистанційного навчання. 

Професійна підготовка персоналу забезпечує 
отримання необхідних знань, умінь та навичок 
для ефективного виконання своїх обов'язків. 

  

2.3.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025   

2.3.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Недостатність  фінансування. 
Невизначене/непрогнозоване 
(через воєнні причини) 
звільнення персоналу. 
Порушена система первинної 
підготовки  та навчання 
персоналу. 
Екстремальні умови служби та 
підвищене навантаження. 

Недостатність  фінансування. 
Екстремальні умови служби та підвищене 
навантаження. 

  

2.3.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Створено платформу для 
дистанційного навчання 
(Так/Ні). 

 Частка персоналу, який пройшов навчання, 
підвищення кваліфікації. 

  

2.3.6 Загальний 
розмір 
потреби у 

Не потребує окремого 
фінансування. 

Не потребує окремого фінансування.   
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фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

2.3.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

Відсутній. Відсутній.   

2.4 Опис 
проблеми 4, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Прогалини в інформаційно-технічному забезпеченні  перешкоджають ефективному виконанню кримінальних  покарань. 

2.4.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.4.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Відновлено роботу 
інформаційних систем для 
забезпечення виконання 
покарань. 

Рівень цифровізації пенітенціарної системи 
становить не менше 70%. 

Рівень цифровізації пенітенціарної системи 
становить не менше 95%. 

2.4.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12.2022 12.2025 12.2032 

2.4.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Неспроможність підрядних 
організацій виконувати свої 
зобов'язання у повному обсязі. 
Загроза роботі серверного 
обладнання. 

Недостатність фінансування. 
Неспроможність підрядних організацій 
виконувати свої зобов'язання у повному обсязі. 
Загроза роботі серверного обладнання. 

Недостатність фінансування. 
Неспроможність підрядних організацій 
виконувати свої зобов'язання у повному 
обсязі. 

2.4.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

Відновлено роботу 
інформаційних систем для 
забезпечення виконання 
покарань  (Так/Ні). 

Рівень цифровізації пенітенціарної системи. Рівень цифровізації пенітенціарної системи. 

2.4.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 

  32 720 тис.грн.   
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досягнення 
цілі: 

2.4.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

відсутній відсутній відсутній 

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
3.1 Назва програмного документу Короткий описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 

подає дану інформацію 
3.1.1. ПДУ Розроблено законопроєкти: 

- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню 
волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності” 
(реєстраційний номер 5359) та “Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального 
кодексу України щодо розвитку системи пробації, збільшення 
альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження 
рецидивної злочинності” (реєстраційний номер 5360), з метою 
індивідуалізації системи покарань та розширення переліку видів 
покарань, альтернативних позбавленню волі. 
- “Про пенітенціарну систему” (реєстраційний номер 5293), який 
дозволить оптимізувати структуру пенітенціарної системи, 
впровадить нові підходи заохочення персоналу, запровадить 
ефективне управління підприємствами установ виконання 
покарань. 
- “Про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи” 
(реєстраційний номер 5294), який визначає сутність службової 
дисципліни, обов’язки осіб рядового і начальницького складу 
пенітенціарної системи стосовно її дотримання, види заохочень 
та дисциплінарних стягнень, порядок і повноваження керівників 
щодо їх застосування, а також порядок оскарження 
дисциплінарних стягнень. 
- “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
кримінальної відповідальності за катування” (реєстраційний 
номер 5336), який направлений на приведення Кримінального 
кодексу України у відповідність до положень Конвенції ООН 
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що 
принижують гідність видів поводження та покарання. 
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, 
заходів примусового годування" (реєстраційний номер 4323) та 

Висоцька О.В. 
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"Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 
України щодо застосування до засуджених та осіб, які 
тримаються під вартою, заходів примусового годування" 
(реєстраційний номер 4324). 
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заходів, 
спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих 
під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання" 
(реєстраційний номер 5652), "Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України та Кримінального 
процесуального кодексу України щодо заходів, спрямованих на 
поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у 
зв'язку з неналежними умовами тримання" (реєстраційний номер 
5653). 
- "Про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних 
інспекцій" (реєстраційний номер 5884).                                               
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" (щодо 
створення секторів максимального рівня безпеки у слідчих 
ізоляторах, порядку та умов тримання військовополонених). 
- Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо особливостей залучення засуджених до праці та 
ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі).                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Для створення належних умов тримання в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах: 
- запроваджено експериментальний проект щодо платної послуги 
з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, 
узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-
виконавчої служби (постанова Кабінету Міністрів України від 22 
квітня 2020 р. № 305). За рахунок отриманих від реалізації 
проєкту коштів ув’язненим поліпшено умови тримання у 
безкоштовних  камерах СІЗО. 
- Запроваджено проєкт «Індивідуальний простір для засуджених 
жінок» у всіх жіночих установах виконання покарань Державної 
кримінально-виконавчої служби України, в рамках якого 
проведено ремонтні роботи у відділеннях, облаштовано окремі 
санвузли з душовими кабінками та гарячим водопостачанням, а 
між ліжками встановлено  перегородки для створення 
індивідуального простору. 
- Приведено у відповідність до міжнародних стандартів 
комунально-побутові та санітарно-гігієнічні умови утримання 
засуджених та осіб, взятих під варту, зокрема, у державній 
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установі «Київський слідчий ізолятор» відкрито оновлений 
корпус для осіб, узятих під варту, який відремонтовано за 
норвезьким зразком, в результаті чого оновлено 18 камер: 14 
двомісних та 4 одномісні. 
- забезпечено постачання до установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів якісних продуктів харчування, переглянуто та 
розширено переліки продуктів харчування, предметів першої 
потреби, інших речей та предметів, які  засуджені і особи, взяті 
під варту, можуть отримувати в посилках (передачах) та 
бандеролях, купувати в крамницях слідчих ізоляторів, установ 
виконання покарань та зберігати при собі.  
- законсервовано 12 неефективно діючих установ виконання 
покарань, що дозволить оптимізувати видатки та залучити їх для 
будівництва нових слідчих ізоляторів. 
- проведено аукціон проєкту «Велика приватизація в’язниць», в 
рамках якого отримано 496,2 млн грн від продажу Львівської 
виправної колонії. 
- засудженим надано дозвіл на використання планшетного 
комп’ютера для забезпечення права засуджених на листування, 
подання онлайн-звернень та доступ до суспільно значимої 
інформації, що сприяє розвитку та ресоціалізації засуджених 
(наказ Міністерства юстиції України від 27 березня 2020 р. 
№1243/5). 
- створено можливість доступу засуджених до мережі Інтернет, 
для осіб, взятих під варту - IT-телефонії і мережі Інтернет. 
- визначено механізм здійснення безпосереднього контролю за 
діяльністю виправних колоній та слідчих ізоляторів Державної 
кримінально-виконавчої служби України, закладів охорони 
здоров’я та державних підприємств Державної кримінально-
виконавчої служби України шляхом оцінки ефективності їх 
управління та виконання покладених на них функцій (наказ 
Мін’юсту від 7 жовтня 2020 р. № 3474/5). 
 
З метою забезпечення функціонування прозорих та ефективних 
механізмів попередження і протидії катуванню та жорстокому 
поводженню в місцях позбавлення волі та попереднього 
ув’язнення: 
- створено центри відеомоніторингу в усіх міжрегіональних 
управліннях та в кожній установі (для своєчасного виявлення і 
попередження порушень режиму з боку засуджених та 
підвищення ефективності виконання службових завдань 
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персоналом установ). 
- здійснено інспектування ефективності діяльності установ 
виконання покарань та слідчих ізоляторів, за результатами яких 
надано пропозиції щодо усунення виявлених порушень та 
недопущення їх у подальшій діяльності, а також проведено 
службові розслідувань за фактами виявлених порушень вимог 
законодавства. 
 
Для розбудови ІТ-інфраструктури та цифровізації пенітенціарної 
системи: 
- удосконалено та наповнено Єдиний реєстр засуджених та осіб, 
узятих під варту, що забезпечить: оперативну комунікацію між 
органами та установами пенітенціарної системи та пробації, 
зокрема можливість передачі реєстраційних справ між 
підрозділами установ виконання покарань, уповноважених 
органів з питань пробації; формування аналітичних звітів та 
електронних запитів/відповідей при взаємодії установ виконання 
покарань та уповноважених органів з питань пробації під час 
підготовки до звільнення засуджених. 
- розроблено інструмент автоматизованої оцінки ризиків 
вчинення повторних правопорушень - Касандра (проведено  
більше 140 тисяч оцінок ризиків). 
- впроваджено інтерактивну карту оцінки ефективності 
пенітенціарної системи. 
- створено Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. 
 
Для забезпечення належного медичного обслуговування в 
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах відповідно 
до національних та міжнародних стандартів: 
- успішно реалізується в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах Міжнародна стратегія протидії ВІЛ та 
досягнуто перші дві цілі Об’єднаної програми Організації 
Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) (Fast Track 90-90-90), 
що дало змогу зменшити відсоток летальних випадків, що 
припадав на ВІЛ/СНІД. 
- вперше за часи існування Державної кримінально-виконавчої 
служби України за кошти Державного бюджету Державною 
установою “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби України” розпочато діагностику та лікування 
вірусних гепатитів. 
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- досягнуто 95% охоплення молекулярно-генетичним методом 
діагностики туберкульозу на апаратах GeneXpert осіб з числа 
взятих під варту та засуджених, що підлягали обстеженню та 
100% засуджених, хворих на туберкульоз, що були направлені на 
лікування в туберкульозні лікарні, пройшли тест 
медикаментозної чутливості для ефективного підбору схеми 
протитуберкульозного лікування. 
- проведено ремонтні роботи медичного корпусу у державній 
установі «Київський слідчий ізолятор», що сприятиме 
можливості надання якісних медичних послуг та першої швидкої 
допомоги. 
- розпочато реалізацію 5 пілотних проєктів в частині 
впровадження замісної підтримуючої терапії для засуджених; 
забезпечено нормативне врегулювання в частині розширення 
предметів медичного призначення (шприців та голок). 
 
У напрямі впровадження дієвого інструментарію для зміни 
поведінки, виправлення та ресоціалізації осіб, які увійшли в 
конфлікт із законом: 
- розроблено та введено у дію пробаційні програми для роботи з 
повнолітніми та з неповнолітніми суб’єктами пробації. 
- упроваджено «пенітенціарну пробацію» – надання підтримки та 
допомоги у вирішенні соціально-побутових питань засудженим, 
які готуються до звільнення з місць позбавлення волі, для 
підвищення результатів їхньої соціальної реабілітації та 
попередження повторних злочинів. 
- відкрито 7 модельних офісів пробації. 
- створено центри ювенальної пробації для кращого забезпечення 
інтересів дитини, яка перебуває у конфлікті із законом. 
- створено та забезпечено діяльність консультаційних кабінетів 
для роботи із суб’єктами пробації, що хворі на ВІЛ-інфекцію, 
туберкульоз та вірусний гепатит С в підрозділах пробації. 
 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 
Цілі. Проблема 1.  Опис завдання по досягненню 

цілі 
Граничний термін 
виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Забезпечення безпеки 

засуджених та ув'язнених 
шляхом евакуації (з місць 

Завдання 1. Створення 
ефективної системи евакуації 
 

12.2022 
 

12.2022 

Граничний термін виконання завдання 
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проведення бойових дій) та їх 
100% розміщення (на більш 
безпечній території).                                
Забезпечення тримання 100%  
військовополонених відповідно 
до норм міжнародного 
гуманітарного права. 
 
 
Ціль спрямована на 
забезпечення безпеки  
персоналу, засуджених і 
ув'язнених, а також тримання 
військовополонених. 

1.1. Проведення евакуації 
засуджених і ув'язнених (в разі 
потреби) 
1.2. Розробка програми 
тренувань засуджених, 
ув'язнених з питань безпеки 
життєдіяльності  
1.3. Забезпечення персоналу 
індивідуальними засобами 
захисту та ін. необхідними 
засобами  
1.4. Здійснення  ремонту, 
облаштування належних 
комунально-побутових умов для 
тримання евакуйованих  
засуджених та увязнених. 
1.5. Створення достатнього 
резерву місць для евакуації 
засуджених, ув'язнених в т.ч. 
шляхом перегляду системи 
виправних установ та розподілу 
засуджених 

 
11.2022 

 
12.2022 

 
12.2022 

 
12.2022 

Завдання 2. Відновлення 
частково пошкоджених установ. 
 
2.1. Проведення експертизи 
(будівельно-технічної) 
пошкоджених/зруйнованих 
об’єктів установ виконання 
покарань та пробації. 
2.2. Розробка проєктно-
кошторисної документації щодо 
реконструкції/ремонту об’єктів 
установ виконання покарань та 
пробації та отримання 
дозвільних документів. 
Проведення тендерних процедур 
2.3.  Проведення будівельно-
монтажних робіт 

12.2022 
 

12.2022 
 
 

12.2022 
 
 

12.2022 

  

Завдання 3. Створено умови для 
тримання військовополонених. 

12.2022 
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3.1.  Розробка проєктно-
кошторисної документації щодо 
будівництва/реконструкції 
табору для військовополонених ( 
у разі необхідності) 
3.2.  Отримання фінансування та 
проведення необхідних 
тендерних процедур та 
отримання дозволу для 
будівництва (у разі необхідності)  
3.3. Проведення 
будівельних/ремонтних робіт у 
таборі для військовополонених 
3.4. Введення табору у 
експлуатацію 

11.2022 
 

11.2022 
 

12.2022 
 

12.2022 

Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Побудовано 2 000 місць для 

тримання осіб, взятих під варту, 
та створено  1 000 місць в 
установах виконання покарань,  
що відповідають національним 
та міжнародним  стандартам, 
відновлено 100% пошкодженої 
інфраструктури (залежно від 
потреби). (за умови 
фінансування) 
Оновлено 75 % медичного 
обладнання (від потреби). 
 
 
 
 
Ціль спрямована на 
забезпечення прав засуджених 
та ув'язнених на належні умови 
тримання, права на охорону 
здоров’я та медичну допомогу, 
недопущення катування та 
жорсткого поводження.   

Завдання 4. Розроблення 
процедур, знань та навичок 
засуджених, ув'язнених та 
персоналу, що забезпечують 
їхню безпеку 
 
4.1. Забезпечення тренування 
засуджених, ув'язнених та 
персоналу УВП з питань безпеки 
життєдіяльності 
4.2. Забезпечення матеріальних 
умов для безпеки  засуджених, 
ув'язнених та персоналу 

12.2023 
 

12.2023 
 

12.2023 

  

  Завдання 5. Відновлення об'єктів  
зруйнованих (частково або 
повністю) внаслідок бойових 
дій. 

2025   

Завдання 6. Створення 
ефективної системи запобігання 
та протидії катуванням (в т.ч. 
створення та забезпечення 
функціонування подвійної 
системи регулярних 

2024   
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пенітенціарних інспекцій, 
модернізація центрів 
відеоспостереження УВП та 
СІЗО). 
Завдання 7.  Розвиток людино-
орієнтованої моделі медичної 
допомоги засудженим та особам, 
узятим під варту 

2024 0 

Завдання 8. Створення модельної 
установи виконання покарань та 
двох сучасних СІЗО. 

2025   

Завдання 9. Модернізація 
інженерно-технічних засобів 
охорони і нагляду для 
забезпечення відповідності 
сучасним вимогам фізичної 
безпеки і гарантування безпеки 
персоналу та засуджених. 

2025   

Завдання 10. Підготовка 
проектно-кошторисної 
документації для   28 сучасних 
слідчих ізоляторів та 29 установ 
виконання покарань. 

2025   

Завдання 11. Створення 
сучасних модельних офісів 
пробації, адаптованих для 
роботи на безпеку суспільства. 

2025   

Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
  100% установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів 
відповідають міжнародним 
стандартам  (побудовано 28 
слідчих ізоляторів , 29 установ,  
реконструйовано діючі установи 
(залежно від потреби). 
 
Ціль спрямована на створення 
гуманного середовища, 
приведення умов тримання до 

Завдання 12. 
Будівництво/реконструкція 28 
нових сучасних СІЗО та 29 
модельних установ 

2032   

Завдання 13.  Поширення 
моделей та підходів, 
відпілотованих у модельній 
виправній колонії, на всі 
установи виконання покарань         

2032   

Завдання 14. Створення 
сучасних модельних офісів 

2032   
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вимог  національного 
законодавства та міжнародно-
правових актів. Ціль. 100% 
установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів відповідають 
стандартам  Ради Європи. 

пробації, адаптованих для 
роботи на безпеку суспільства. 
Завдання 15. Інтеграція 
пенітенціарної медицини до 
загального медичного простору. 

2027   

  Цілі. Проблема 2.    Опис завдання по досягненню 
цілі 

Граничний термін виконання 
завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  
  
  

Розширено альтернативні 
позбавленню волі види 
покарання, створено додаткові 
стимули для залучення 
засуджених до праці як засобу 
ресоціалізації 
 
 
 
Ціль спрямована на збільшення 
альтернатив позбавленню волі 
без ізоляції від суспільства.  

Завдання 16.  Збільшення 
застосування покарань та 
запобіжних заходів, не 
пов’язаних з ізоляцією від 
суспільства, та подальший 
розвиток органів пробації. 
 
16.1. Супроводження у Верховні 
Раді України проєкту Закону 
України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України, 
Кримінального процесуального 
кодексу України щодо розвитку 
системи пробації, збільшення 
альтернатив позбавленню волі та 
створення умов для зниження 
рецидивної злочинності» 
(реєстр. № 5360 від 12.04.2021) 
16.2. Супроводження у Верховні 
Раді України проєкту Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
розвитку системи пробації, 
збільшення альтернатив 
позбавленню волі та створення 
умов для зниження рецидивної 
злочинності» (реєстр. № 5359 від 
12.04.2021) 
16.3. Приведення підзаконних  
нормативно-правових актів у 
відповідність до законів 

12.2022 
 
 
 

12.2022 
 
 
 
 

12.2022 
 
 
 
 

12.2022 
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Завдання 17.  Створення 
додаткових умов, механізмів, 
для залучення засуджених до 
праці 
 
17.1. Розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
законопроєкту про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України (щодо особливостей 
залучення засуджених до праці 
та ведення господарської 
діяльності в пенітенціарній 
системі) 
17.2. Супроводження у 
Верховній Раді України проєкту 
Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України (щодо особливостей 
залучення засуджених до праці 
та ведення господарської 
діяльності в пенітенціарній 
системі)        

12.2022 
 

12.2022 
 

12.2022 

  

Завдання 18. Відновлення 
соціально-виховної та 
психологічної роботи з 
засудженими 
 
18.1. Відновити проведення 
пробаційних програм,  
корекційних, ін. програм ДВВ         
18.2. Запроваджено онлайн-курс 
для засуджених "Програма 
підготовки до звільнення" 

12.2022 
 
 

12.2022 
 

12.2022 

  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  
  
  
  

Застосовуються ефективні 
програми та інструменти для 
соціально-виховної та 
психологічної  роботи із 
засудженими  (корекційні 

Завдання 19. Розробка та 
впровадження корекційних, 
пробаційних програм, у тому 
числі з урахуванням залежностей 
засуджених. 

12.2023 
 
 
 

12.2023 
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  програми застосовано до 80% 
засуджених) 
 
                       
 
Реалізація цієї цілі передбачає 
реалізацію законопроєкту про 
альтернативні позбавленню волі 
види покарань, а також 
удосконалення роботи над 
криміногенними ризиками 
засуджених, зокрема, наданні 
підтримки і допомоги у 
подоланні залежностей, 
залученні до корисної 
зайнятості, підвищенні 
освітнього рівня та професійних 
навичок, вирішенні соціально-
побутових питань під час 
підготовки до звільнення. 

 
19.1. Розроблення корекційних 
програм з урахуванням потреб 
різних категорій засуджених 
19.2. Апробація корекційних 
програм для засуджених 
19.3. Навчання персоналу щодо  
реалізації корекційних програм і 
пробаіційних програм (в тому 
числі розробка та впровадження 
онлайн курсів для персоналу)  
19.4 Проаналізувати програми 
для засуджених на предмет їх 
ефективності та необхідності 
доопрацювання (зокрема, за 
напрямами робота з ПТСР, 
травмою тощо)          

 
 

12.2023 
12.2023 

Завдання 20. Зміна підходів 
залучення до корисної 
зайнятості засуджених та осіб, 
взятих під варту, створення 
додаткових стимулів для 
залучення засуджених до праці 
як засобу ресоціалізації. 
 
21.1. Підготовка та супровід 
нормативно-правових актів, що 
регламентують корисну 
зайнятість засуджених 
21.2. Залучення бізнесу, органів 
самоврядування та об’єднань 
територіальних громад до 
процесу корисної зайнятості 
засуджених 
22.3. Працевлаштування 
засуджених 

12.2025  
 
 
 
 
 

12.2023 
 

12.2024 
 

12.2025 

  

Завдання 21. Розширення 
можливостей для здобуття 
засудженими формальної 
(загальної середньої, 
професійної (професійно-

2024   
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технічної), фахової передвищої 
освіти), неформальної та 
інформальної освіти (у тому 
числі і з використанням 
дистанційних технологій). 
 
21.1.Оновлено та реалізується 
програма ДВВ  «Професія» з 
урахування розширення переліку 
професій для засуджених, 
необхідних для відновлення 
України      
Завдання 22. Розвиток системи 
психологічної допомоги 
засудженим та особам, узятим 
під варту. 

2024   

Завдання 23. Імплементація 
ресоціалізаційних проектів. 

2025   

Завдання 24. Імплементація 
нової моделі застосування 
умовно-дострокового 
звільнення. 
 
24.1. Внесення змін до Порядку 
взаємодії установ виконання 
покарань, уповноважених 
органів з питань пробації та 
суб’єктів соціального патронажу 
під час підготовки до звільнення 
осіб, які відбувають покарання у 
виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний 
строк, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України, 
Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства 
охорони здоровʼя України, 
Міністерства внутрішніх справ 
України від 03.04.2018 № 
974/5/467/609/280 
24.2. Здійснення моніторингу  

12.2023 
 

12.2023 
 
 
 
 
 
 
 

12.2023 
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щодо  порушення обов’язків у  
межах умовно-дострокового 
звільнення 

  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
  
  

75% осіб за результатами 
підсумкової оцінки ризиків 
менш схильні до вчинення 
повторних кримінальних 
правопорушень 
 
Ціль спрямована на 
забезпечення безпеки 
суспільства завдяки зміщенню 
фокусу системи виконання 
кримінальних покарань на 
ресоціалізацію засуджених, 
коригування їх поведінки   

Завдання 25. Перегляд та 
удосконалення існуючих, 
розробка та впровадження нових  
корекційних програм  з 
урахуванням оцінки їх 
ефективності засуджених 

2029   

Завдання 26. Удосконалено 
систему надання соціальних 
послуг для засуджених після 
звільнення, які забезпечують усі 
їхні потреби 

2032   
  
  

  Цілі. Проблема 3.    Опис завдання по досягненню 
цілі 

Граничний термін виконання 
завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  

  
Створено умови для 
ефективного навчання, зокрема  
для  дистанційного навчання.                     
 
Ціль спрямована на підготовку 
високопрофесійного персоналу 
пенітенціарної системи, 
здатного виконувати функції 
виправлення і ресоціалізації 
засуджених на основі 
найсучасніших підходів і 
методів роботи 

Завдання 27. Створено 
інформаційно-освітній портал 
для персоналу ДКВС. 
 
27.1. Створення макету 
електронного ресурсу  та його 
розміщення в мережі. 
27.2. Наповнення електронного 
ресурсу необхідною 
інформацією.  
27.3. Забезпечення персоналу 
можливості користування 
порталом.  

12.2022 
 

09.2022 
 

11.2022 
 

12.2022 

Граничний термін виконання завдання 

Завдання 28. Приведено у 
відповідність навчальні 
програми підвищення 
кваліфікації та первинної 
професійної підготовки 
персоналу ДКВС з урахуванням 
подій, пов’язаних з війною в 

12.2022 
 
 
 
 

10.2022 
 

0 
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Україні.   
           
 28.1. Розроблено та апробовано 
програми та навчальні матеріали 
для підвищення кваліфікації та 
первинної професійної 
підготовки персоналу.   
 28.2. Затверджено типові 
навчальні програми. 

 
11.2022 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Професійна підготовка 

персоналу забезпечує отримання 
необхідних знань, умінь та 
навичок для ефективного 
виконання своїх обов'язків. 
                 
Ціль  спрямована на створення 
ефективної системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації  персоналу. 

Завдання 23. Оновлено 
інформаційно-освітній портал 
для персоналу ДКВС.   
   
23.1. Визначення ефективності 
інформаційно-освітнього 
порталу.   
23.2. Наповнення порталу  
актуалізованою інформацією. 
23.3. Удосконалення 
інструментів та послуг порталу. 

2025   

Завдання 24. Оновлено навчальні 
програми підвищення 
кваліфікації та первинної 
професійної підготовки 
персоналу ДКВС з урахуванням 
подій, пов'язаних з війною в 
Україні. 
 
24.1. Приведено у відповідність 
навчальні програми підвищення 
кваліфікації та первинної 
професійної підготовки 
персоналу ДКВС з урахуванням 
подій, пов’язаних з війною в 
Україні.             
24.2. Впроваджено новітні 
інструменти та прийоми 
професійної підготовки 
персоналу.   

2025 
 
 
 
 
 

2023 
 
 

2024 
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  Цілі. проблема 4.    Опис завдання по досягненню 
цілі 

Граничний термін виконання 
завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

Етап 1: 06/2022 – 12/2022  
  
  

Ціль. Відновлено роботу 
інформаційних систем для 
забезпечення виконання 
покарань. 
 
 
Ціль передбачає забезпечення 
відновлення стабільної роботи 
інформаційних систем. 

Завдання 25. Відновлення 
роботи Єдиного реєстру 
засуджених (ЄРЗО) на всій 
території України. 
 
25.1. Відновлено доступ до 
ЄРЗО співробітникам 
Департаменту з виконання 
кримінальних покарань та ДУ 
"Центр пробації" в областях, де 
дозволена робота єдиних 
реєстрів.  
25.2. Забезпечено передачу 
Реєстраційних справ засуджених 
осіб та осіб узятих під варту 
відповідно до їх територіального 
переміщення за період війни. 
25.3. Відновлено роботу щодо 
внесення наявних Архівних 
даних в ЄРЗО. 
25.4. Відновлено процеси 
контролю якості внесення даних 
до ЄРЗО . 

12.2022 
 

06.2022 
 
 
 

07.2022 
 
 

06.2022 
 

08.2022 

  

Завдання 26. Відновлено 
використання інструментів 
соціально-виховної роботи 
(оцінка ризиків, щоденник, 
індивідуальні плани роботи) з 
засудженими та особами, 
узятими під варту в ЄРЗО: 
 
26.1. Відновлено роботу з 
проведення оцінок ризиків 
засуджених осіб та осіб узятих 
під варту 
26.2. Розпочато заповнення 
даними щоденників засуджених 

12.2022 
 
 
 

07.2022 
 

07.2022 
 

07.2022 
 

08.2022 
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осіб 
26.3. Відновлено ведення 
індивідуальних планів субʼєктів 
Пробації 
26.4. Відновлено процеси 
контролю за якістю заповнення 
відповідних інструментів 
соціально-виховної роботи 
Завдання 27. Запроваджено 
систему аналітики даних з 
відповідним сховищем даних. 
 
27.1. Доопрацювання 
програмного забезпечення 
системи аналітики даних та 
сховища 
27.2. Запроваджено систему 
аналітики даних та сховище 
даних 

12.2022 
 

12.2022 
 

12.2022 

  

Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  
  
  
  
  
  

Ціль. Рівень цифровізації 
пенітенціарної системи сягає не 
менше 70%. 
 
Ціль спрямована на 
впровадження нових методів та 
інструментів роботи, розвитку 
цифрової  інфраструктури, 
підвищення рівня цифрової та 
комп’ютерної грамотності 
персоналу, виділення 
фінансування на впровадження 
інформаційних технологій та 
інновацій. 
 
 
                 

Завдання 28. ЄРЗО запроваджено 
у промислову експлуатацію: 
 
28.1. Запроваджено пропозиції 
до удосконалення роботи 
28.2. Підготовлено звіт про 
тестову експлуатацію; 
28.3. Запущено промислову 
експлуатацію 

12.2023 
 

09.2023 
11.2023 
12.2023 

  

Завдання 29. Розробка 
підсистеми «Режим установ 
відбування покарань»: 
 
29.1. Розробка та затвердження 
Технічного завдання 
29.2. Розробка підсистеми 
(створення полів і структур 
даних) 
29.3. Запровадження підсистеми 

10.2023 
 

05.2023 
07.2023 
10.2023 
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і проведення навчання 
співробітників 
Завдання 30. Модернізація групи 
підсистем КАСАНДРА та 
Аналітика: 
 
30.1. Розробка та затвердження 
Технічного завдання 
30.2. Доопрацювання 
програмного забезпечення щодо 
перевірки та валідації ризиків 
30.3. Автоматизація наповнення 
структур даних Оцінок ризиків 
даними Реєстраційної картки, 
справи 
30.4. Модернізація підсистеми 
Аналітика 

10.2023 
 

05.2023 
08.2023 

 
06.2023 

 
10.2023 

  

Завдання 31. Модернізація груп 
підсистем ЄРЗО: 
 
31.1. Розробка та затвердження 
Технічного завдання 
31.2. Забезпечення модернізації 
груп основних підсистем 
31.3. Розробка можливостей 
електронно-цифрового підпису 
документів 
31.4. Забезпечення доступу до 
ЄРЗО правоохоронних органів та 
судів 

12.2023 
 

07.2023 
11.2023 
12.2023 
12.2023 

  

Завдання 32. Інтеграція ЄРЗО з 
іншими системами та Реєстрами: 
 
32.1. Розробка та затвердження 
Технічного завдання 
32.2. Побудова інтеграцій з 
інформаційними системами та 
Реєстрами МВС, ДСА, ДПС та 
ін. 

2023 
 

07.2023 
11.2023 
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Завдання 33. Модернізовано 
заходи автоматизованого 
контролю за наглядом і 
безпекою засуджених осіб, 
зокрема шляхом реалізації 
підсистеми «Режим установ 
виконання покарань» та основні 
групи підсистем ЄРЗО 

2024-2025   

Завдання 34. Засобами ЄРЗО 
реалізовано механізми 
автоматичного розподілу 
засуджених по установам 
виконання покарань. 

2024-2025   

  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
  
  
  
  

Ціль. Рівень цифровізації 
пенітенціарної системи 
становить не менше 95%                     
   
 Метою реалізації цілі є 
удосконалення діяльності, 
прискорення та збільшення 
зручності обміну інформацією, 
її обробки, систематизації та 
аналізу. 

Завдання 35. Забезпечено 
перехід на безпаперову 
взаємодію між 
правоохоронними, судовими 
органами та органами виконання 
покарань. 

2026   

Завдання 36. Забезпечено 
запровадження електронного 
моніторингу за суб'єктами 
пробації. 

2026   

Завдання 37. Впровадження 
електронних послуг у медичній 
сфері. 

2027   

Завдання 38. Запроваджено 
автоматизовані рішення 
контролю за операційною 
діяльністю, фінансовим станом і 
використанням грошових коштів 
установ виконання покарань та 
слідчих ізоляторів. 

2028   

     
 
5 Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з пункту 4 (для відповідного завдання) 
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5.1 Опис 
проекту 
до завдання 
№ з 
підпункту 4 

Обґрунтуванн
я необхідності 
проекту 

Якісні показники 
виконання 
проекту 

Економічний 
ефект  
(вплив на 
ВВП, бюджет, 
зайнятість 
тощо) 

Голов
ний 
відпов
ідальн
ий 
орган 
держа
вної 
влади 

Орієн
товна 
потреб
а у 
фінанс
уванні 
(млн. 
грн) 

Пропоно
вані 
джерела 
фінансув
ання 

Необхідне 
нормативн
о-правове 
забезпечен
ня 

Суміжна 
сфера 
регулюван
ня права 
ЄС 
(загальний 
коментар) 

Ім'я та 
прізвиз
ще 
подавач
а 
пропози
ції 

Статус 
проект
у в 
групі 

5.1 п.1.6 - 1.12 
Інфраструкт
ура системи 
виконання 
покарань 
забезпечує 
безпеку та 
належні 
умови 
тримання 
засуджених 
та 
ув'язнених  

Необхідність 
проєкту 
полягає у 
забезпеченні 
безпеки та 
належних умов 
тримання 
засуджених та 
ув'язнених, 
відповідно до 
національних 
та 
міжнародних 
стандартів, 
запровадження 
інноваційних 
підходів до 
ресоціалізації 
засуджених під 
час відбування 
покарань. 
Комітет 
міністрів Ради 
Європи 
неодноразово у 
резолюціях 
наполегливо 
закликав 
державні 
органи 
вирішити 
проблему 

- Побудова 30 
нових сучасних 
слідчих 
ізоляторів; 
- Створення 30 
модельних 
установ 
виконання 
покарань; 
- Приведення 
умов тримання 
засуджених та 
ув'язнених до 
міжнародних 
стандартів; 
- Зменшення 
кількості звернень 
до ЄСПЛ щодо 
неналежних умов 
тримання. 

Зниження 
видатків 
державного 
бюджету на 
виплату за 
рішеннями 
ЄСПЛ щодо 
неналежного 
утримання 
засуджених та 
ув'язнених; 
Створення 
додаткових 
робочих місць 
для 
засуджених; 
Зниження 
видатків 
правоохоронни
х органів та 
судової 
системи за 
рахунок 
зменшення 
кількості 
злочинів; 
Поповнення 
місцевих 
бюджетів за 
рахунок 
податків при 
будівництві; 

Мін'юс
т 

148 
600,00 

Позики 
міжнарод
них 
фінансови
х 
організаці
й. 
МТД 
Кошти, 
залучені з 
інших 
джерел, 
не 
заборонен
их 
законодав
ством.  

- Рекомендац
ії, надані 
Європейськ
им 
Комітетом з 
питань 
запобіганя 
катування 
чи 
нелюдсько
му або 
такому, що 
принижує 
гідність, 
поводженн
ю чи 
покаранню. 
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структурного 
характеру 
щодо умов 
тримання у 
пенітенціарній 
системі, 
спираючись на 
усталені 
рекомендації 
Європейського 
комітету з 
питань 
запобігання 
катуванням чи 
нелюдському 
або такому, що 
принижує 
гідність, 
поводженню 
чи покаранню. 
Загалом, на 
виконання 
рішень 
Європейського 
суду у цій 
групі справ з 
Державного 
бюджету 
України було 
виплачено 
близько 2,5 
млн євро і 
спостерігаєтьс
я тенденція до 
зростання. 

Створення 
додаткових 
робочих місць 
при 
будівництві 
нових об'єктів; 
Економія 
бюджетних 
коштів за 
рахунок 
енергоефектив
ності нових 
об'єктів. 

5.2 25-38 
Розширення 
можливосте
й 
цифровізації 

Необхідність 
проєкту 
полягає у 
забезпеченні 
ефективного 
збору, 

- Модернізація 
Єдиного реєстру 
засуджених та 
осіб, узятих під 
варту, в тому 
числі розширення 

Додаткове 
надходження 
бюджетних 
коштів за 
рахунок 
запровадження 

Мін'юс
т 

111,65 Кошти 
національ
ної 
програми 
інформати
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пенітенціарн
ої системи 

використання 
та аналізу 
даних у 
пенітенціарній 
системі для 
ухвалення 
обґрунтованих 
управлінських 
рішень. 

його аналітичного 
функціоналу  
- Впровадження 
електронного 
моніторингу під 
час перебування 
на пробації  
- Створення та 
впровадження 
автоматизованої 
системи обліку 
матеріальних 
ресурсів  
- Впровадження та 
забезпечення 
функціонування 
системи збору 
даних для цілей 
комплексної 
оцінки виправних 
колоній, слідчих 
ізоляторів, 
установ 
виконання 
покарань, закладів 
охорони здоров’я 
та державних 
підприємств 
Державної 
кримінально-
виконавчої 
служби України  
- Впровадження 
електронних 
послуг у медичній 
сфері  
- Впровадження 
електронних 
систем 
бухгалтерського, 
кадрового та 

реінтеграції в 
суспільство 
осіб, взятих під 
варту, як 
повноцінних 
платників 
податків, а 
також 
економію 
бюджетних 
коштів за 
рахунок 
мінімізації 
ризиків 
вчинення 
повторних 
правопорушен
ь і відповідних 
витрат на 
процеси 
судових, 
правоохоронни
х органів і 
органів 
забезпечення 
виконання 
покарань 

зації; 
МТД 



ПРОЕКТ 

155 
 

статистичного 
обліку (МІА)  
- Впровадження 
електронного 
документообігу в 
органах та 
установах 
пенітенціарної 
системи 

 
6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 

№  
підпункт

у з 
пункту 4 

Назва НПА 
до завдання з пункту 4 

Зміст розробки/ змін НПА Орган державної 
влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 
дата 
набрання 
чинності 

Статус НПА 

  Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
розвитку системи пробації, 
збільшення альтернатив 
позбавленню волі та створення 
умов для зниження рецидивної 
злочинності (реєстраційний 
номер 5359). 

Метою законопроєкту є 
індивідуалізація систему покарань та 
розширення переліку видів покарань, 
альтернативних позбавленню волі, 
що сприятиме зменшенню кількості 
осіб у місцях несвободи, забезпечить 
виправлення правопорушників без 
ізоляції від суспільства та заощадить 
відповідні бюджетні кошти, а також 
впровадження системи оцінки 
ризиків вчинення особою повторного 
злочину та ризиків порушення 
обов’язків у межах запобіжного 
заходу або умовно- дострокового 
звільнення, яка ґрунтується на 
використанні машинного навчання та 
алгоритмів автоматизованих 
висновків (прогнозів), заснованих на 
результатах обробки великих 
структурованих масивів даних. 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 

  “Про внесення змін до 
Кримінального кодексу 
України, Кримінального 
процесуального кодексу 

Мета законопроєкту - 
індивідуалізація системи покарань та 
розширення переліку видів покарань, 
альтернативних позбавленню волі, 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
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України щодо розвитку системи 
пробації, збільшення 
альтернатив позбавленню волі 
та створення умов для зниження 
рецидивної злочинності” 
(реєстраційний номер 5360). 

що сприятиме зменшенню кількості 
осіб у місцях несвободи, забезпечить 
виправлення правопорушників без 
ізоляції від суспільства та заощадить 
відповідні бюджетні кошти. 

державної 
влади 

  “Про пенітенціарну систему” 
(реєстраційний номер 5293). 

Метою прийняття законопроєкту є 
оптимізація структури пенітенціарної 
системи, впровадження нових 
підходів до заохочення її персоналу, 
запровадження ефективного 
управління підприємствами установ 
виконання покарань. 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 

  “Про Дисциплінарний статут 
пенітенціарної 
системи”(реєстраційний номер 
5294) 

Метою прийняття законопроєкту є 
затвердження Дисциплінарного 
статуту пенітенціарної системи, який 
визначатиме підстави та порядок 
притягнення осіб рядового і 
начальницького складу 
пенітенціарної системи до 
дисциплінарної відповідальності, а 
також застосування до них заохочень. 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 

  “Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України 
щодо кримінальної 
відповідальності за катування” 
(реєстраційний номер 5336). 

Мета законопроєкту - приведення у 
відповідність положень 
Кримінального кодексу України до 
положень Конвенції ООН проти 
катувань та інших жорстоких, 
нелюдських чи таких, що 
принижують гідність видів 
поводження та покарання. 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 

  "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо застосування до 
засуджених та осіб, які 
тримаються під вартою, заходів 
примусового годування" 
(реєстраційний номер 4323). 

Метою прийняття законопроєкту є 
визначення правових підстав для 
затвердження порядку та видів 
примусового годування, а також умов 
тримання засуджених та осіб, узятих 
під варту, які відмовляються від 
прийняття їжі (оголошують про 
голодування). 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 

  "Про внесення змін до 
Кримінального процесуального 

Метою прийняття законопроєкту є 
вдосконалення окремих положень 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
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кодексу України щодо 
застосування до засуджених та 
осіб, які тримаються під вартою, 
заходів примусового годування" 
(реєстраційний номер 4324). 

кримінального процесуального 
законодавства в частині 
врегулювання процедури розгляду 
судами питання застосування заходів 
примусового годування засуджених 
та осіб, які тримаються під вартою, та 
які відмовляються від їжі 
(оголошують про голодування). 

органі 
державної 
влади 

  "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
заходів, спрямованих на 
поновлення прав засуджених 
осіб та осіб, взятих під варту, у 
зв'язку з неналежними умовами 
тримання" (реєстраційний 
номер 5652). 

Мета законопроєкту - забезпечення 
відповідності законодавства України 
із Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, 
створення належних матеріально-
побутових умов тримання під 
вартою, а також впровадження у 
національне законодавство 
ефективних превентивних та 
компенсаційних засобів юридичного 
захисту у випадку неналежних умов 
тримання під вартою. 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 

  "Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України 
та Кримінального 
процесуального кодексу 
України щодо заходів, 
спрямованих на поновлення 
прав засуджених осіб та осіб, 
взятих під варту, у зв'язку з 
неналежними умовами 
тримання" (реєстраційний 
номер 5653). 

Мета законопроєкту - Забезпечення 
відповідності законодавства України 
із Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, 
створення належних матеріально-
побутових умов тримання під 
вартою, а також впровадження у 
національне законодавство 
ефективних превентивних та 
компенсаційних засобів юридичного 
захисту у випадку неналежних умов 
тримання під вартою. 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 

  "Про створення подвійної 
системи регулярних 
пенітенціарних інспекцій" 
(реєстраційний номер 5884). 

Метою прийняття законопроєкту є  
створення системи регулярних 
внутрішніх (адміністративних) і 
зовнішніх пенітенціарних інспекцій 
для забезпечення контролю за 
додержанням прав і свобод людини і 
громадянина, які перебувають у 
місцях, визначених у статті 22 цього 
Закону, реалізацією законних прав та 

Мін'юст     На розгляді у 
відповідному 
органі 
державної 
влади 
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інтересів персоналу місць несвободи, 
пунктів тимчасового розміщення 
біженців. 

  Законопроект про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України (щодо особливостей 
залучення засуджених до праці 
та ведення господарської 
діяльності в пенітенціарній 
системі). 

Законопроект у разі його прийняття 
дозволить створити додаткові 
стимули для залучення засуджених 
до праці як засобу ресоціалізації та 
врегулює питання оформлення 
трудових відносин з урахуванням 
особливостей, встановлених 
кримінально-виконавчим 
законодавством 

Мін'юст     Готується 

  Законопроект про внесення змін 
до деяких законодавчих актів. 

Законопроект спрямований на 
врегулювання тримання засуджених 
у секторах максимального рівня 
безпеки у слідчих ізоляторах, 
конкретизації порядку та умов 
тримання військовополонених, 
забезщпечення стану правопорядку у 
слідчих ізоляторах. 

        

  Наказ щодо приведення 
підзаконних  нормативно-
правових актів у відповідність 
до закону про поновлення прав 
засуджених осіб та осіб, узятих 
під варту, у зв’язку з 
неналежними умовами 
тримання. 

  
  
  

Мін'юст   Після 
прийняття 
Закону 

    

  Наказ щодо приведення 
підзаконних  нормативно-
правових актів у відповідність 
до закону про створення 
подвійної системи регулярних 
пенітенціарних інспекцій. 

  
  
  

Мін'юст   Після 
прийняття 
Закону 

    

  Наказ щодо приведення 
підзаконних  нормативно-
правових актів у відповідність 
до  Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 

  
  
  

Мін'юст   Після 
прийняття 
Закону 
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розвитку системи пробації, 
збільшення альтернатив 
позбавленню волі та створення 
умов для зниження. рецидивної 
злочинності». 

  Розроблення проєкту Порядку 
надання медичної допомоги 
ув’язненим, які тримаються в 
слідчих ізоляторах ДКВС 
України (акт КМУ). 

  
  
  

Мін'юст, МОЗ         

  Розроблено проект акту КМУ 
щодо впровадження 
експериментального проєкту 
щодо надання медичної 
допомоги засудженим та 
особам, узятим під варту у 
єдиному медичному просторі та 
плану заходів з його реалізації 
(«дорожню карту») на 2023-2024 
рік. 

  
  
  

Мін'юст, МОЗ         

  Внесення змін до Порядку 
складення досудової доповіді, 
затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України 
від 27.01.2017 №200/5. 

  
  
  

Мін'юст         

  Розроблення та затвердження 
Порядку виконання покарання у 
виді пробаційного нагляду 

  
  
  

Мін'юст   Після 
прийняття 
Закону 

    

  Внесення змін до Порядку 
здійснення нагляду та 
проведення соціально-виховної 
роботи з засудженими до 
покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі, 
затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України 
від 29.01.2019 № 272/5. 

  
  

Мін'юст   Після 
прийняття 
Закону 
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  Внесення змін до Порядку 
виконання уповноваженими 
органами з питань пробації 
судових рішень про 
призначення покарання у виді 
штрафу, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України 
від 27.04.2018 № 1301/5. 

  
  
  

Мін'юст   Після 
прийняття 
Закону 

    

  Внесення змін до Порядку 
взаємодії установ виконання 
покарань, уповноважених 
органів з питань пробації та 
суб’єктів соціального патронажу 
під час підготовки до звільнення 
осіб, які відбувають покарання у 
виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний 
строк, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України, 
Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства 
охорони здоровʼя України, 
Міністерства внутрішніх справ 
України від 03.04.2018 № 
974/5/467/609/280 

  
  
  

Мін'юст   Після 
прийняття 
Закону 

    

  Підготовка та супровід 
нормативно-правових актів, що 
регламентують корисну 
зайнятість засуджених. 

  
  
  

Мін’юст, 
Департамент з 
питань 
виконання 
кримінальних 
покарань 

  Після 
прийняття 
Закону 

    

 
Подолання олігархічного впливу 

 
 
 Опис проблематики. 
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Одним із джерел прибутків для олігархів є неправомірні конкурентні переваги. Зокрема, обмеження конкуренції, монополізація 
певних секторів економіки, що досягається за допомогою політичного впливу. 

З метою вирішення зазначених проблем та мінімізації впливу олігархів Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про 
запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів)» (№ 1780-IX). Цим законом визначається поняття “олігарх”, порядок визнання особи такою, яка має 
значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), та передбачає створення реєстру олігархів. Урядом було 
затверджено План щодо деолігархізації, що передбачає конкретні правові та організаційні заходи,  спрямовані на розбудову системи 
боротьби з олігархічним впливом. 

Правова система ЄС базується на забезпеченні більшої прозорості та доброчесності у державному секторі, що створює менше 
можливостей для корупції. Згідно з євроінтеграційним курсом Україна взяла на себе зобов’язання, зокрема, провести реформу, що 
дозволить запобігти загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну 
вагу в суспільному житті (олігархів), подолати вплив фінансово-промислових груп та олігархів, особливо у фінансовому секторі та  ЗМІ 
(сфері телебачення і радіомовлення). 

На необхідності подальшої імплементації “антиоліграхічного” закону (№ 1780-IX) наголошено також в рекомендаціях 
Європейської комісії під час надання Україні статусу кандидата в члени в Європейського Союзу. 

 
 

Очікувані результати: 
Обмеження надмірного впливу осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), на всі сфери 
життєдіяльності держави. 

 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
Військова агресія російської федерації проти України загострила увагу суспільства на очевидних зловживаннях та впливі олігархів, 
зокрема й у безмежному доступі до ресурсів українського народу. 
 
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
Супротив осіб, що внесені до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 
 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери): 
Підвищена увага суспільства до боротьби з олігархічним впливом. 
Політична воля побороти надмірний вплив осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 
 
Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери): 
Заходи не повинні суперечити рекомендаціям Венеціанської комісії 
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2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Надмірний вплив осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), викликаний злиттям 
політиків, медіа та великого бізнесу 

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022   Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

1. Імплементація 
“антиолігархічного” закону 

2. Посилення спроможності 
Антимонопольного комітету 

3. Регулювання лобістської 
діяльності 

4. Формування переліку 
об’єктів критичної 
інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу 

5. Забезпечення енергетичної безпеки 

6. Справедливі тарифи на перевезення та захист 
економічної конкуренції 

7. Обмеження та контроль за  олігархічним  
впливом 

8. Забезпечення справедливого та ефективного 
правосуддя 

 

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12/2022 12/2023  

2.1.4 Ризики 
досягнення 
цілі: 

тривалий розгляд законодавчих 
ініціатив у Верховній Раді 
України 

тривалий розгляд законодавчих ініціатив у 
Верховній Раді України; 
через воєнні дії, особливості правового режиму 
воєнного стану завдання не будуть виконані 
вчасно 

 

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення 
цілі 

забезпечено функціонування 
належним чином усіх 
механізмів запобігання 
загрозам, встановлених 
“антиолігархічним” законом 

забезпечено прозору конкуренцію на 
енергетичному та транспортному ринках; 
встановлено посилений контроль за фінансовими 
операціями та діяльністю олігархів;виконано 
100% завдань, визначених Стратегією розвитку 
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системи правосуддя та конституційного 
судочинства на 2021-2023 роки 

2.1.6 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

   

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

   

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 
3.1 Назва програмного документу Короткий описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника групи, що 

подає дану інформацію 
3.1.1. План заходів щодо запобігання 

зловживанню надмірним 
впливом особами, які мають 
значну економічну та політичну 
вагу в суспільному житті 
(олігархами), затверджений 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України  
від 24 листопада 2021 р. № 
1582-р 

Виконується  

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 
Цілі. Проблема 1.  Опис завдання по досягненню 

цілі 
Граничний термін 
виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 
напрямів, сфер, проблем 

Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
  Імплементація 

“антиолігархічного” закону 
Завдання 1. Розроблення та 
затвердження Порядку 
проведення перевірки ділової 
репутації покупця (потенційного 
покупця) засобу масової 
інформації 

12/2022  

Завдання 2. Розроблення та 
забезпечення функціонування 
Реєстру осіб, які мають значну 
економічну та політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів) 

12/2022  
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Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
 Формування переліку об’єктів 

критичної інфраструктури 
паливно-енергетичного 
комплексу 

Завдання 3. Затвердження 
переліку об’єктів критичної 
інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу, 
включаючи об’єкти приватної 
форми власності, проведення їх 
категоризації 

12/2022  

Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  

Забезпечення енергетичної 
безпеки 

Завдання 4. Розроблення та 
подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту 
Закону України “Про внесення 
змін до деяких законів України 
(щодо врегулювання питань 
забезпечення безпеки 
постачання електричної енергії 
та природного газу)” 

01/2023  

Завдання 5. Розроблення та 
подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту 
Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо 
імплементації положень 
законодавства Європейського 
Союзу про доброчесність, 
прозорість та запобігання 
спотворенню конкуренції на 
оптових ринках” 

01/2023  

Завдання 6. Інтеграція 
енергетичного сектору в 
політичний, технологічний, 
технічний, економічний та 
правовий простір ЄС 

09/2023  

Завдання 7. Схвалення плану 
заходів з реалізації Стратегії 
енергетичної безпеки 

01/2023  



ПРОЕКТ 

165 
 

Завдання 8. Схвалення методики 
проведення оцінки рівня та 
загроз енергетичній безпеці 
України 

01/2023  

Завдання 9. Підготовка оцінки 
рівня та загроз енергетичній 
безпеці України 

01/2023  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  
  
  
  
  
  

Справедливі тарифи на 
перевезення та захист 
економічної конкуренції 

Завдання 10. Приведення 
тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у 
межах України до економічно 
обґрунтованого рівня 
(розроблення відповідного 
наказу Мінінфраструктури) 

01/2023  

Завдання 11. Встановлення 
економічно обґрунтованих 
ставок на перевантаження 
експортних вантажів на 
державному підприємстві 
“Морський торговельний порт 
“Южний” (запровадження 
єдиного економічно 
обґрунтованого підходу до 
встановлення ставок) 

02/2023  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Обмеження та контроль за  

олігархічним  впливом 
Завдання 12. Розроблення та 
подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту 
Закону України “Про внесення 
змін до статті 12 Закону України 
“Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення” щодо посилення 

01/2023  
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контролю за діяльністю 
олігархів” 
Завдання 13. Розроблення та 
подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту 
Закону України “Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення механізмів 
верифікації та ідентифікації 
інформації про кінцевих 
бенефіціарних суб’єктів 
господарювання, які належать 
олігархам” 

01/2023  

Завдання 14. Розроблення та 
подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України 
законопроекту про внесення змін 
до Закону України “Про 
політичні партії в Україні” 

01/2023  

Завдання 15. Розроблення та 
подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України 
законопроекту про внесення змін 
до Кримінального 
процесуального кодексу 
України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
та Закону України “Про Вищий 
антикорупційний суд” 

01/2023  

Завдання 16. Ініціювання 
внесення змін до міжнародних 
договорів (Договору до 
Енергетичної Хартії та 
двосторонніх угод про сприяння 
та взаємний захист інвестицій), 
які надають інструменти захисту 
українським бенефіціарним 

12/2023  



ПРОЕКТ 

167 
 

власникам компаній, 
зареєстрованих в іноземних 
юрисдикціях, та їх урахування 
під час укладання нових угод 
про сприяння та взаємний захист 
інвестицій 

 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
 Забезпечення справедливого та 

ефективного правосуддя 
Завдання 17. Виконання завдань, 
визначених Стратегією розвитку 
системи правосуддя та 
конституційного судочинства на 
2021-2023 роки, затвердженою 
Указом Президента України від 
11 червня 2021 р. № 231 

12/2023  

Завдання 18. Здійснення заходів, 
передбачених Планом дій щодо 
реалізації Стратегії розвитку 
системи правосуддя та 
конституційного судочинства на 
2021-2023 роки, схваленим 
Комісією з питань правової 
реформи 

12/2023  

     
6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 

№  
підпункт

у з 
пункту 4 

Назва НПА 
до завдання з пункту 4 

Зміст розробки/ змін НПА Орган державної 
влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 
дата 
набрання 
чинності 

Статус НПА 

 Ціль 2 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо вдосконалення діяльності 
Антимонопольного комітету 
України” (реєстраційний номер 
5431)  

Удосконалення: 
процедури проведення перевірок 
суб’єктів господарювання; 
процедури застосування 
адміністративної відповідальності за 
порушення вимог законодавства про 
захист економічної конкуренції; 
процедури отримання інформації, що 
становить, зокрема, банківську, 
нотаріальну таємницю або міститься 

Антимонопольний 
комітет 
(супроводження у ВРУ) 

до 
прийняття 
Закону 

 Прийнято в 
першому 
читанні 

Ціль 2  Проект Закону України “Про 
внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення щодо 

Антимонопольний 
комітет 
(супроводження у ВРУ) 

до 
прийняття 
Закону 

 Включено до 
порядку 
денного 
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відповідальності за порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції” 
(реєстраційний номер 5432) 

у податковій чи статистичній 
звітності; 
доступу до автоматизованих реєстрів, 
баз даних, інших систем збирання, 
зберігання, обробки та пошуку 
інформації, відомостей; 
системи оплати праці співробітників; 
механізмів відповідальності суб’єктів 
господарювання, що входять до 
групи компаній, яка порушила 
вимоги законодавства про захист 
економічної конкуренції 

 Ціль 3 Проект Закону України “Про 
державну реєстрацію суб’єктів 
лобіювання та здійснення 
лобіювання в  
Україні” (реєстраційний номер 
3059) 

Встановлення обов’язковості: 
державної реєстрації лобістської 
діяльності; 
звітування лобістів про будь-які 
контакти і заходи з представниками 
органів влади; 
опублікування договорів про надання 
послуг з лобіювання та фінансових 
звітів 
Заборона: 
готівкові розрахунки за надання 
послуг з лобіювання; 
суміщення лобістської діяльності з 
іншими видами діяльності і 
отримання бюджетних коштів 
Запровадження: 
публічний реєстр лобістів; 
контроль і відповідальність за 
порушення обмежень і обов’язків 

Мін’юст 
(супроводження у ВРУ) 

до 
прийняття 
Закону 

 Направлено 
на розгляд 
Комітету 

 Ціль 5 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів 
України (щодо врегулювання 
питань забезпечення безпеки 
постачання електричної енергії 
та природного газу)” 

Забезпечення системного підходу до 
визначення та уникнення ризиків з 
безпеки постачання електричної 
енергії. 
Посилення інституційної 
спроможності Міненерго в частині 
забезпечення безпеки постачання 
електричної енергії (затвердження 
графіку ремонтів генеруючого 
обладнання, необхідних запасів 

Міненерго 
Мінекономіки 
Мінфін 
НКРЕКП 
Антимонопольний 
комітет 
ДРС 
Мін’юст 

01/2023   
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палива, посилення зобов’язань 
виробників щодо їх дотримання, 
уточнення механізму здійснення 
заходів для запобігання порушенню 
безпеки постачання тощо). 
Посилення функції 
Держенергонагляду в частині нагляду 
(контролю) за дотриманням 
виробниками, операторами системи 
розподілу/оператором системи 
передачі та окремими категоріями 
споживачів вимог нормативно-
правових актів у сфері 
електроенергетики, в тому числі 
шляхом застосування штрафних 
санкцій у разі скоєння 
правопорушення на ринку 
електричної енергії 

 Ціль 5 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо імплементації положень 
законодавства Європейського 
Союзу про доброчесність, 
прозорість та запобігання 
спотворенню конкуренції на 
оптових ринках” 

Забезпечення цілісності та прозорості 
оптового енергетичного ринку, 
попередження зловживання на 
оптових енергетичних ринках. 
Попередження зловживання 
учасників на оптових енергетичних 
ринках, зокрема через маніпулювання 
ринками, здійснення торгівлі на 
основі інсайдерської інформації. 
Встановлення відповідальності для 
учасників ринку за маніпулювання на 
енергетичних ринках та здійснення 
торгівлі на основі інсайдерської 
інформації. 
Встановлення вимог та правил щодо 
прозорості та цілісності оптових 
енергетичних ринків. 
Забезпечення безпеки постачання 
енергоресурсів і стійкості 
енергетичних систем, а також 
прозорих правил конкуренції. 

НКРЕКП 
Міненерго 
Антимонопольний 
комітет 
НКЦПФР (за згодою) 

01/2023   
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Формування справедливих та 
конкурентних оптових цін на 
енергоносії. 
Надання Регулятору права 
проведення моніторингу ситуації на 
оптових енергетичних ринках та 
можливості виявлення зловживань і 
оперативного реагування. 
Створення єдиної бази побутових 
споживачів ринку електричної енергії 
та ринку природного газу, що містить 
інформацію щодо споживання та 
тарифів. 
Посилення інституційної 
спроможності Міненерго щодо 
формування політики доступу до 
єдиної бази побутових споживачів 
ринку електричної енергії та ринку 
природного газу і отримання 
інформації з неї 

 Ціль 7 Проект Закону України “Про 
внесення змін до статті 12 
Закону України “Про 
запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення” щодо посилення 
контролю за діяльністю 
олігархів” 

Встановлення посиленого контролю 
за фінансовими операціями та 
діяльністю олігархів. 
Включення олігархів до переліку 
високоризикових клієнтів суб’єктів 
первинного фінансового 
моніторингу. 
Розширення переліку клієнтів, яким 
суб’єкт первинного фінансового 
моніторингу зобов’язаний встановити 
високий ризик 

Мінфін 
Мін’юст 
Мінцифри 
Держфінмоніторинг 
НКЦПФР (за згодою) 
Національний банк (за 
згодою) 

01/2023   

Ціль 7 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення 
механізмів верифікації та 
ідентифікації інформації про 
кінцевих бенефіціарних 
суб’єктів господарювання, які 
належать олігархам” 

Налагодження механізму верифікації 
та ідентифікації інформації про 
кінцевих бенефіціарних власників 
суб’єктів господарювання, які 
належать олігархам 

Мінфін 
Мін’юст 
Мінцифри 
Держфінмоніторинг 
Національний банк (за 
згодою) 
НКЦПФР (за згодою) 

01/2023   
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Ціль 7 Проект Закону України про 
внесення змін до Закону 
України “Про політичні партії в 
Україні” 

Відновлення звітування політичних 
партій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру. 
Запровадження нового механізму 
розподілу бюджетних коштів з метою 
фінансової підтримки партій, які не 
подолали встановленого законом 
прохідного бар’єра на виборах 
народних депутатів України. 
Встановлення вичерпного переліку 
заборон щодо витрачання 
політичними партіями бюджетних 
коштів. 
Визначення пріоритетних напрямів 
використання таких коштів. 
Усунення можливості здійснення 
внесків на користь політичних партій 
фізичними особами, які не мають 
достатніх легальних доходів для 
здійснення таких внесків 

Національне агентство з 
питань запобігання 
корупції 
Центральна виборча 
комісія (за згодою) 

01/2023   

Ціль 7 Проект Закону України про 
внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу 
України, Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення та Закону 
України “Про Вищий 
антикорупційний суд” 

Забезпечення невідворотності 
кримінальної та адміністративної 
відповідальності за політичну 
корупцію. 
Віднесення кримінального 
правопорушення, передбаченого 
статтею 159-1 Кримінального 
кодексу України, до підслідності 
Національного антикорупційного 
бюро та підсудності Вищого 
антикорупційного суду. 
Визначення підстав для притягнення 
до адміністративної відповідальності 
за порушення правил, заборон і 
обмежень у сфері фінансування 
політичних партій та подання ними 
фінансової звітності, віднесення 
розгляду справ цієї категорії до 
повноважень Вищого 
антикорупційного суду. 

Національне агентство з 
питань запобігання 
корупції 
Національне 
антикорупційне бюро 
Вищий антикорупційний 
суд (за згодою) 

01/2023   
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Встановлення заборони на звільнення 
від адміністративної відповідальності 
за правопорушення, пов’язані з 
корупцією, в разі малозначності 
таких правопорушень. 
Удосконалення порядку складення 
протоколів про адміністративні 
правопорушення та надання їх копій. 
Надання особі, яка склала протокол 
про адміністративне 
правопорушення, статусу учасника 
судового процесу 

 


