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■1.1.1

' Надання згоди на затримання судці,

Відмова у наданні згоди на затримання
судді, утримання його під вартою чи
арештом

1.1.3

Тимчасове відсторонення судді від
здійснення правосудця у зв’язку 3
притягненням до кримінальної
відповідальності

1.1,4

Ф орма заверш ення
заходу

С тан ви конан ня
заходу

Забезпечення незалежності судової влади

утримання його під вартою чи арештом
1,1,2

Відповідальний
виконавець

Утвердження в Україні принципу верховенства права

1
1.1

С трок
виконання

Н айм енування заходу

Вжиття заходів, прийнятих за
результатами перевірки повідомлень
суддів про втручання в діяльність судці
щодо здійснення правосуддя

Протягом року

Відділ з питань надання
згоди на затримання,
утримання під вартою та
арешт, відсторонення судді
управління з питань
забезпечення незалежності
суддів та авторитету
правосуддя
Відділ розгляду звернень
суддів та вжиття заходів
забезпечення незалежності
суддів управління з питань
забезпечення незалежності
суддів та авторитету
правосуддя

Рішення, інші
процедурні акти,
прийняті на засіданнях
Вищої ради правосуддя

2 рішення

1 рішення

10 рішень

72 рішення

2

1.1.5

Відмова у вжитті заходів за результатами

0 рішень

перевірки повідомлень суддів про

(зміни до Регламенту

втручання в діяльність судді щодо

Вищої ради правосуддя)

здійснення правосуддя
1.1.6

61 рішення

Рішення про затвердження висновків
членів Вищої ради правосуддя про
відсутність підстав для вжиття заходів
щодо забезпечення незалежності суддів
та авторитету правосуддя

1.2

Забезпечення функціонування судової влади на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством та додержання професійної етики у
діяльності суддів і прокурорів

1.2.1

Залишення без розгляду дисциплінарної
скарги та повернення її скаржнику

1.2.2

Відмова у відкритті дисциплінарної
справи

1.2.3

припинення дисциплінарного
провадження

Відділ забезпечення
діяльності Дисциплінарних
палат управління з питань
відповідальності суддів і
прокурорів

Залишення без розгляду та повернення
заявнику заяви щодо несумісності судді
чи прокурора

Рішення, інші
6757 рішень
процедурні акти,
прийняті членами Вищої
ради правосуддя, на
944 рішення
засіданнях
Дисциплінарних палат
та Вищої ради
118 рішень
правосуддя

129 рішень

Притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності

1.2.5

Відділ з питань
попереднього аналізу
звернень щодо поведінки
суддів управління з питань
відповідальності суддів і
прокурорів

Відмова у притягненні судді до
дисциплінарної відповідальності та

1.2.4

Протягом року

Відділ з питань порушення
вимог щодо несумісності та
розгляду скарг на рішення у
дисциплінарних справах
управління з питань
відповідальності суддів і
прокурорів

14 рішень

з

1.2.6

Визнання порушення суддею чи

0 рішень

прокурором вимог щодо несумісності 3
іншою діяльністю або статусом і
звільнення його з посади (внесення
подання про звільнення з посади)
1.2.7

Визнання відсутності порушень суддею

1 рішення

чи прокурором вимог щодо несумісності
з іншою діяльністю або статусом
1.2.8

Залишення заяви без розгляду та закриття

0 рішень

справи про порушення суддею чи
прокурором вимог щодо несумісності
1.2.9

Скасування повністю рішення

10 рішень

Дисциплінарної палати або відповідного
органу про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді чи
прокурора та закриття дисциплінарного
провадження
1.2.10

Скасування повністю або частково

0 рішень

рішення Дисциплінарної палати або
відповідного органу про відмову в
притягненні до дисциплінарної
відповідальності судді чи прокурора та
ухвалення нового рішення
1.2.11

Зміна рішення Дисциплінарної палати або

9 рішень

відповідного органу із застосуванням
.

4

іншого виду дисциплінарного стягнення
стосовно судді чи прокурора
1, 2-12

Залишення рішення Дисциплінарної

41 рішення

палати або відповідного органу без змін
1.2.13

Залишення скарги судді, прокурора без
розгляду і повернення особі, яка її подала

22 рішення

5

1.3

Формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів

1.3.1

Внесення Президентові України подання
про призначення кандидатів на посади
суддів

1.3.2

Переведення судді

1.3.3

Відрядження судді як тимчасове
переведення, продовження строку
відрядження

1.3.4

Відмова у переведенні судді з одного
суду до іншого, відрядженні судді,
продовженні строку відрядження

1.3.5

Залишення без розгляду подання про

Протягом року

Відділ з питань призначення
суддів та припинення
відставки суддів управління
з питань суддівської кар’єри
Відділ з питань переведення,
відрядження та
відсторонення суддів
управління з питань
суддівської кар’єри
Відділ з питань звільнення
суддів управління з питань
суддівської кар’єри

Рішення, інші
процедурні акти,
прийняті на засіданнях
Вищої ради правосуддя

530 рішень

2 рішення
34 рішення

62 рішення

$ рішень

переведення судді, відрядження судді,
продовження строку відрядження
1.3.6

Звільнення судді з посади у зв’язку із

0 рішень

неспроможністю виконувати
повноваження за станом здоров’я
1.3.7

Звільнення судді у відставку

249 рішень

1.3.8

Звільнення судді з посади за власним

3 рішення

бажанням
1.3.9

Звільнення судді з посади за особливими

29 рішень

обставинами
1.3.10

Відмова у задоволенні заяви (матеріалів)
про звільнення судді з посади

5 рішень

1.3.11

Залишення заяви (матеріалів) про.

17 рішень

звільнення судді з посади без розгляду
1.3.12

Тимчасове відсторонення судді від

11 рішень

здійснення правосуддя за поданням
Дисциплінарної палати Вищої ради
правосуддя
1.3.13

Припинення відставки судді

1 рішення

Н ачальн ик відділу
статистично-аналітичної роботи
секретаріату Вищої ради правосуддя
вик. Мшшакова А.О.

І.Ї. М аліновська

