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▪ підтримання громадського порядку в суді;

▪ припинення проявів неповаги до суду;

▪ охорона приміщень суду, органів та установ системи правосуддя;

▪ виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх

сімей, працівників суду;

▪ забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу.
(ст. 160 Закону України «Про судоустрій і статус судів»)

ПРАВОВИЙ СТАТУС
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СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

призначено Голову Служби судової охорони 

генерал-майора Валерія Бондаря

розпочато функціонування Служби судової охорони

призначено заступників Голови Служби 



ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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І ЕТАП

2019-2020 рр

ПЛАНУЄТЬСЯ 

ЗАБЕЗПЕЧИТИ 

ОХОРОНУ 

405 об'єктів органів 

та установ системи 

правосуддя

ІІ ЕТАП

2021 р

ПЛАНУЄТЬСЯ 

ЗАБЕЗПЕЧИТИ 

ОХОРОНУ 

792 об'єктів органів 

та установ системи 

правосуддя (100%)

ІІІ ЕТАП

2022 р

ВДОСКОНАЛЕННЯ

ФОРМ ТА МЕТОДІВ

ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ



Територіальні управління

(решта областей України)

Територіальні управління
(Дніпропетровська, Одеська, Львівська, 
Харківська, Рівненська, Хмельницька, 

Луганська, Донецька області)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ

Центральний апарат Служби

Територіальне управління 

в м. Києві та Київській обл.

Територіальні управління
(Дніпропетровська, Одеська, Львівська, 
Харківська, Рівненська, Хмельницька, 

Луганська, Донецька області)

Територіальні управління

(решта областей України)

Підрозділи охорони Підрозділи охорони
Підрозділ охорони

Підрозділ особистої безпеки суддів

Підрозділ швидкого реагування

Підрозділи  забезпечення

Взвод швидкого реагування

Взводи забезпечення Взводи забезпечення

Підрозділ особистої безпеки суддів
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ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ: на 2019 рік - 3791 шт. од., на 2020 рік – 8114 шт. од.

НА СЬОГОДНІ УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ СЛУЖБИ СКЛАДАЄ БЛИЗЬКО 4,7 тис. осіб
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ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ

Службою судової охорони прийнято 

під охорону 407 (з 708) судів, органів 

та установ системи правосуддя

407301

Прийнято під охорону у 2019-2020 роках

Необхідно прийняти під 

охорону у 2021 році

34 (34)

Всього 708 судів, органів та 

установ системи правосуддя

(без ЦОУ, ТУ Служби, 

Верховного та Конституційного судів

та об’єктів, розташованих 

на тимчасово окупованих територіях)

9 (21)

17 (53)

25 (27)

17 (18)

16 (29)

11 (17)

12 (32)

23 (40)

10 (28)

8 (24)

22 (46)

10 (24)

6 (29)

14 (20)

18 (21)

25 (36) 15 (25)
14 (21)

14 (23)

13 (27)

8 (27)

16 (35)51 (52)
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СЛУЖБА В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

Проведено температурний скринінг понад 2,6 млн осіб, недопущено до приміщень судів понад 2700 осіб 

з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ

Забезпечено безпеку та підтримано громадський порядок під час 

проведення 1 млн 751 тис. судових засідань

Суди, органи та установи системи правосуддя,  які  перебувають 

під охороною Служби, відвідали понад 4,3 млн громадян

Посилені заходи безпеки вживалися під час 1,5 тис. резонансних 

процесів і засідань
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ПОПЕРЕДЖЕНО ПРОНЕСЕННЯ  ДО БУДИНКІВ СУДІВ

вогнепальна зброя - 182 од.

пристрої для відстрілу набоїв 

з гумовою кулею - 3 630 од.

газова та пневматична зброя - 429 од.

палиці, ножі, зокрема складні та кухонні, - 20 452 од.

набої різних калібрів - 10 652 од.

газові балончики - 9 258 од.

електрошокери та фаєри - 279 од.

Усього

понад 44,8 тис. 

предметів

бойова граната - 1 од.
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ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ СУДДІВ

Взводи швидкого реагування та підрозділи 

особистої безпеки суддів створені 

в 9 територіальних управліннях Служби
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ

62

88

122

152

156

183

274

276

не облаштовано камер схову для речей відвідувачів

не облаштовано засобами охоронної сигналізації

відсутні умови для несення служби

не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією

відсутні стаціонарні рамки металодетекторів

відсутні турнікети

не встановлено сканера речей (рентгенотелевізійний 
інтроскоп)

Кількість об'єктів, що не відповідають вимогам, зокрема:

ЛИШЕ 80% ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОХОРОНОЮ, 

ОБЛАДНАНІ СИСТЕМОЮ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Розділ 7 (Вимоги до безпеки 

експлуатації будинків судів) 

В.2.2-26:2010. 

«Будинки і споруди. Суди», 

затверджені наказом 

Мінрегіонбуду від 17.05.2010 №175.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СЛУЖБИ (м. ВІННИЦЯ)



МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

14Служба судової охорони

❑ Проєкт ЄС «Право     

– Justice»

❑Консультативна місія 

Європейського Союзу 

«Право – Justice»

❑Проєкт підтримки судової 

реформи (SJRP)
❑Відділ технічної 

допомоги правоохоронним 

органам України (INL)

❑ Норвезька рада у 

справах біженців 

(NRC)

❑ Посольство Італії в 

Україні

❑ Представництво НАТО 

в Україні

❑ Агентство США з 

міжнародного 

розвитку (USAID)

❑ Група держав Ради Європи 

проти корупції (GRECO)

❑ Посольство 

КНР в Україні
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