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Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього 
Проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався 
з 2006 по вересень 2011 року в рамках Угоди про співробітництво 
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів.

У грудні 2014 року USAID розширило обсяг діяльності  проекту, 
додавши низку завдань, пов’язаних із впровадженням законів 
України «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри  
до судової влади». 

Проект Агентства сшА з міжнародного 
розвитку (USAID) «справедливе правосуд-
дя» працює в Україні з жовтня 2011 року  
на підтримку судової реформи. Мета про-
екту – сприяти утвердженню верховенства 
права в Україні через зміцнення суддівської 
незалежності, підвищення рівня прозорості 
та підзвітності судової системи, підвищен-
ня рівня обізнаності громадян із діяльністю 
судової влади задля зростання довіри суспіль-
ства до неї.

Наша місія

Сприяти демократичному 
та економічному розвитку 
України, надаючи допомогу 
в становленні справедливої, 
незалежної, прозорої  
та відповідальної судової 
системи.

Наше бачеННя

Ми працюємо заради 
утвердження в Україні 
незалежної судової влади 
на чолі з ефективними 
лідерами, якій довіряє 
українське суспільство.

меТа і ЗаВДаННя ПРОеКТУ ЗаВДаННями ПРОеКТУ є сПРияННя:

 � гармонізації національної нормативно-правової бази  
по впровадженню судової реформи з європейськими  
та міжнародними стандартами у сфері підзвітності  
та незалежності судової влади;

 � проведенню конституційної реформи; 

 � підвищенню рівня прозорості та підзвітності в діяльності 
ключових судових установ;

 � вдосконаленню професіоналізму та ефективності  
в діяльності судової системи України;

 � модернізації юридичної освіти; 

 � посиленню ролі громадських організацій у здійсненні 
моніторингу та підтримці судової реформи;

 � запровадженню законів «Про очищення влади»  
та «Про відновлення довіри до судової влади». 

ПаРТНеРи ПРОеКТУ:

 � Адміністрація Президента України

 � Верховна Рада України

 � Верховний Суд України

 � Вища рада юстиції

 � Вища кваліфікаційна комісія суддів України

 � Вищий адміністративний суд України

 � Вищий спеціалізований суд України  
з розгляду цивільних і кримінальних справ

 � Вищий господарський суд України

 � Державна судова адміністрація України

 � Конституційна Комісія

 � Міністерство освіти і науки України

 � Міністерство юстиції України

 � Національна школа суддів України

 � Рада з питань судової реформи

 � Рада суддів України

Проект активно співпрацює з неурядовими органі-
заціями, вищими навчальними закладами, засобами 
масової інформації та іншими організаціями.
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НаПРями ДіяЛЬНОсТі

 � Забезпечення експертного супроводу в процесі перегляду  
з метою вдосконалення законів України «Про судоустрій  
і статус суддів», «Про вищу раду юстиції» та у проведенні 
конституційної реформи;

 � Допомога партнерам у виробленні й ухваленні якісних 
законодавчих змін, сприятливих для реформування  
та модернізації судівництва;

 � Залучення національних та іноземних експертів  
до неупередженого аналізу законодавчих ініціатив 
на предмет оцінки їх відповідності міжнародним і 
європейським стандартам щодо незалежності судової 
влади, реформування адвокатури та юридичної освіти;

 � Сприяння у налагодженні суспільного діалогу  
через підтримку, організацію та проведення публічних 
заходів з широким залученням представників громадськості, 
медіа та експертного середовища до обговорення питань 
судово-правової реформи.

 � Сприяння Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України у вдоско- 
наленні внутрішніх процедур 
та дисциплінарної практики 
стосовно суддів через запо-
зичення кращого досвіду ана-
логічних іноземних структур 
та застосування європейських 
стандартів у процесі опрацю-
вання  звернень (заяв) щодо 
неналежної поведінки суддів. 
Співпраця з Вищою радою 
юстиції по вдосконаленню 
ї ї внутрішніх процедур та 
практики з повагою до гаран-
тій незалежності суддів.

 � Сприяння якісній та повній реалізації повноважними 
органами законодавчих вимог щодо конкурсного добору 
кандидатів для призначення на посаду судді з урахуванням 
їх професійних досягнень та особистих характеристик;

 � Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 
у впровадженні системи оцінювання суддів в Україні з 
урахуванням вимог  міжнародних та європейських стандартів;

 � Експертна допомога партнерам у вдосконаленні процесу 
тестування, добору кандидатів на посаду судді та 
оцінювання суддів;

 � Посилення спроможності судової системи плекати 
засвоєння та дотримання суддями етичних стандартів;

 � Підтримка органів суддівського самоврядування в реалізації 
положень нового Кодексу суддівської етики;  

ДОбіР, ОЦіНЮВаННя, еТиКа Та ДисЦиПЛіНаРНа 
ВіДПОВіДаЛЬНісТЬ сУДДіВ

ВДОсКОНаЛеННя  
НОРмаТиВНО– 
ПРаВОВОЇ баЗи  
ФУНКЦіОНУВаННя  
сУДОВОЇ сисТеми УКРаЇНи
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 � Сприяння в реалізації 
комунікаційної політики 
органами судової влади;

 � Експертна допомога  
у виробленні та просуванні 
законодавчих змін щодо 
необхідності приведення 
бюджетного процесу судової 
влади у відповідність  
із принципами розподілу  
влад та незалежності  
судової гілки влади;

 � Експертна та фінансова 
підтримка автоматизації 
робочих процесів  
в установах судової  
влади України.

 � Експертна підтримка 
Національної школи суддів 
України в ї ї інституційному 
становленні;

 � Допомога Національній школі 
суддів України в розробці 
та впровадженні ключових 
навчальних програм  
як для аудиторного, так  
і дистанційного навчання 
для підвищення кваліфікації 
суддів і працівників апарату 
судів з питань професійної 
етики, написання судових 
рішень, верховенства права 
і прав людини, управління 
людськими ресурсами, 
комунікацій тощо;

 � Підтримка органів суддівського самоврядування  
в їх інституційному становленні;

 � Експертна допомога Раді суддів України  
та Державній судовій адміністрації України у розробці  
та практичному застосуванні системи показників  
для оцінки діяльності суду;

 � Підтримка процесу реалізації довгострокового 
стратегічного плану розвитку судової системи;

 � Сприяння вдосконаленню судового адміністрування;

 � Налагодження процесу та формування програм  
для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді;

 � Сприяння у формуванні корпусу викладачів з числа 
суддів та в підготовці й публікації навчальних матеріалів 
і посібників;

 � Співпраця з галузевими міністерствами, українськими 
вузами та іншими донорами задля модернізації 
юридичної освіти.

ЗміЦНеННя іНсТиТУЦіЙНОЇ сПРОмОЖНОсТі 
УсТаНОВ сУДОВОЇ ВЛаДи

ПіДВиЩеННя ПРОФесіОНаЛіЗмУ сУДДіВ  
Та ПРаЦіВНиКіВ аПаРаТУ сУДУ
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 � Підвищення знань, 
удосконалення навичок 
та здібностей працівників 
відповідальних за проведення 
люстрації установ/органів  
в процесі перевірки державних 
службовців та суддів,  
що дозволить їм більш 
професійно та неупереджено 
здійснювати свою діяльність;

 � Сприяння у підвищенні рівня 
поінформованості громадян про 
хід і стан процесу очищення влади; 

 � Залучення представників 
громадянського суспільства 
до моніторингу люстраційного 
процесу з метою формування 
довіри громадськості до нього.

 � Вдосконалення положень Закону «Про очищення влади» 
та відповідного законодавчого поля;

 � Зміцнення інституційної спроможності відповідальних 
за проведення люстрації установ в процесі перевірки 
державних службовців та суддів, покращення процедур 
люстрації та перевірки, вдосконалення формату 
функціонування Єдиного державного реєстру осіб,  
щодо яких застосовано положення Закону України  
«Про очищення влади»;

сПРияННя ПаРТНеРам У ВТіЛеННі На ПРаКТиЦі 
ЗаКОНУ «ПРО ОчиЩеННя ВЛаДи»

 � Заохочення та підтримка 
інститутів громадянського 
суспільства у налагодженні 
діалогу з питань судової 
реформи з Урядом та 
Парламентом;

 � Заохочення представників 
громадянського суспільства 
до діяльності в програмах 
громадянської освіти по 
просуванню новел та здобутків 
судової реформи;

 � Підтримка участі неурядових 
організацій у проведенні 
незалежного моніторингу 
діяльності установ судової 
системи, якості й темпів 
впровадження судової реформи.

ЗаЛУчеННя  
гРОмаДяНсЬКОгО  
сУсПіЛЬсТВа  
ДО ПРОЦесУ РеФОРмУВаННя  
сУДОВОЇ сисТеми
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мОНіТОРиНг яКОсТі 
ФУНКЦіОНУВаННя 
сУДУ Та РеаЛіЗаЦіЇ 
сУДОВОЇ РеФОРми

ПРОсВіТНиЦЬКУ 
ДіяЛЬНісТЬ ДЛя ПіДВиЩеННя 

ОбіЗНаНОсТі гРОмаДяН 
ПРО сУДОВУ сисТемУ 

УКРаЇНи

ЗаХОДи ЩОДО ПіДВиЩеННя 
ПРОЗОРОсТі Та ПіДЗВіТНОсТі 
сУДОВОЇ сисТеми

понад

55 000
ГРОМАДЯН-УЧАСНИКІВ 

СУДОВИХ
 ПРОВАДЖЕНЬ

ПіДТРимКУ

гРОмаДсЬКі ОбгОВОРеННя ПРОбЛем сУДОВОЇ 
сисТеми і ПиТаНЬ сУДОВОЇ РеФОРми

НаВчаННя

1 500
СУДДІВ

1 800
ПРАЦІВНИКІВ 

АПАРАТУ 
СУДУ

 

70 000
ГРОМАДЯН ПО ВСІЙ КРАЇНІ 

ОХОПиЛи
ПОНаД

Підтримали 
проведення  
громадського 
моніторингу 194

СУДИ

2 200
РЕКОМЕНДАЦІЙ

судам та законодавцям 
щодо покращення 
функціонування судів 

виконали 
рекомендації та 
підвищили якість 
функціонування

5 900
СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ 

АПАРАТУ СУДУ

ПОНаД ПіДгОТУВаЛи

Провели тренінги 
з підвищення 
кваліфікації та 
засад управління 
діяльністю суду 
для 

розробили 
та запровадили 

для суддів 
та працівників 
апарату 

100
ГРОМАДСЬКИМ 
ОРГАНІЗАЦІЯМ

613
сУДам

з усіх регіонів України через 
підвищення кваліфікації суддів 

та працівників апарату, надання 
технічної допомоги 

та консультацій

Підтримали проведення трьох 
загальнонаціональних анонімних 
тестувань кандидатів на посаду 
судді, в яких взяли участь понад

Розробили 
та впровадили стандартну 
процедуру оскарження 
неналежної поведінки 
судді, якою скористалися 

ВиДаЛи Та ПОшиРиЛи  

190 000
ПРиміРНиКіВ

спеціалізованих брошур та буклетів 
про судову систему 

в усіх областях 
України

ВиДаЛи 
Та ПОшиРиЛи 

ПОНаД 

2 300
КОМПЛЕКТІВ
інформаційно-освітніх 
матеріалів про судову 

систему

ПРОВеЛи 

22ОПИТУВАННЯ 
ГРОМАДЯН

За результатами 
моніторингу громадські 
організації розробили

У період з 2006 по 2016 рік Проектом USAID «Україна: 
верховенство права» та його наступником Проектом USAID 
«справедливе правосуддя» на постійній основі було здійснено: 

ДОсягНеННя Та іНіЦіаТиВи

В

313
CУДАХ

21
НОВУ 

НаВчаЛЬНУ 
ПРОгРамУ

ПОНаД

850
ГРОМАДСЬКИХ 
СПОСТЕРІГАЧІВ 

В СУДАХ

 9 000
КАНДИДАТІВ

ПОНаД

ПОНаД



Проект USAID «справедливе правосуддя» дуже плідно працює в 
Україні і допомагає Раді суддів в зміцненні судової влади й неза-
лежності у відправленні правосуддя. 

Валентина сімоненко
Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду України

По всім трьом напрямам співпраці з Проектом USAID «справед-
ливе правосуддя»: підвищення обізнаності громадян, моніторинг 
державних послуг та навчання фахівців Мін’юсту, ми досягли кон-
кретних практичних результатів.

гія гецадзе 
Заступник Міністра юстиції України 

співпраця з Проектом USAID «справедливе правосуддя» надала 
поштовх у розвитку такого напряму діяльності нашої організації 
як моніторинг суду. Розроблена Проектом методологія судового 
моніторингу є важливим внеском у розвиток українського право-
захисного сектору, який опікується дотриманням права на спра-
ведливий суд.

марія ясеновська 
Президентка ГО «Громадська альтернатива»

ПРОеКТ USAID «сПРаВеДЛиВе ПРаВОсУДДя»

вул. Івана Франка, 36, 3-й поверх, Київ 01030, Україна
Тел./факс: +380 44 581 3303
office@fair.org.ua | www.fair.org.ua 

Видано коштом Агентства сшА  
з міжнародного розвитку (USAID).


