
Фінансове забезпечення  
судової влади 

Роман ЄРМОЛИЧЕВ, 
заступник Міністра фінансів 

X Щорічний судовий форум 
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Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

Видатки на судову владу в 2015-2022 рр. 

млрд грн 



15 706 16 395 

18 519 

2 099 2 357 2 237 
261 375 510 218 237 237 

2020 2021 (план  
зі змінами) 

2022 
(проект) 

ДСА Верховний суд Вищий антикорупційний суд Вища рада правосуддя 

Видатки на судову владу в 2020-2022 рр. 

млн грн 



13 468 14 033 
15 773 

1 666 1 647 1 647 
99 169 169 116 119 119 

2020 2021 (план  
зі змінами) 

2022 
(проект) 

Місцеві та апеляційні суди Служба судової охорони 
Вища кваліфікаційна комісія суддів Національна школа суддів України 

Окремі видатки ДСА в 2020-2022 рр. 

млн грн 



Фінансовий аудит ДСА за 2019-2020 рр. 
(Держаудитслужба) 

Недотримання вимог бюджетного законодавства 

• Завищена потреба в бюджетних видатках на в 2019 р. та 2020 рр.  

• Відсутність розрахунків; не забезпечено достовірності наданих показників 

Щодо судочинства 

• Утримання судів, які не здійснювали судочинство -       >400 млн грн 

Щодо Служби судової охорони 

• Фінансові порушення, що призвели до втрат -            0,5 млн грн 

• Інші порушення і недоліки -              >25 млн грн 

Щодо Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСТІС) 

• Нерезультативне та неекономне використання –        >100 млн грн  

• Не забезпечено належну організацію функціонування ЄСІТС 

• Прийняті рішення ДСА призвели до фактичного блокування побудови ЄСІТС у законодавчо 
рекомендовані терміни 

Виявлено фінансових порушень у 2019-2020 рр. на суму понад 2,8 млрд грн, 
зокрема втрат – 140 млн грн 



Очікуємо врегулювання таких питань 

Ефективне використання та контроль бюджетних ресурсів ДСА як 
головним розпорядником бюджетних коштів 

Оптимізація мережі судів у зв’язку зі змінами адміністративно-
територіального устрою та відповідне унормування чисельності їх 
працівників 

• Укрупнення територіальних управлінь (ТУ) ДСА, створення міжрегіональних ТУ 

• Укрупнення ТУ Служби судової охорони, створення міжрегіональних ТУ 

• Ліквідація Національної школи суддів України та створення єдиного 
тренінгового центру 

 

• Централізація закупівель для потреб судів та інших установ системи ДСА 

• Прозоре планування видатків по кожному суду та по системі судової влади 

• Передати фінансове забезпечення діяльності місцевих спеціалізованих судів 
до територіальних управлінь ДСА 

• Перегляд кількості суддів у судах з урахуванням їх навантаження 

 



Нормативне планування видатків 

На оплату праці 
Планування на основі чисельності суддів, працівників 

з урахуванням трудомісткості, робіт, типової структури апаратів судів 

Безпосередньо пов’язані із судовим процесом 
(папір, марки, конверти тощо) 

Планування на основі чітко визначених обґрунтованих нормативів витрат 

Адміністративно-господарські витрати на утримання приміщень судів 
(комунальні послуги, оренда приміщень тощо) 

Індивідуально для кожного суду або судової установи 



Дякую за увагу! 


