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МИХАЙЛО ЖЕРНАКОВ:
«Конституція визначає, що суддя 
має бути компетентним і доброчес‑
ним. Україна на конституційному рів‑
ні запровадила цю вимогу до судді, 
а значить, має гарантувати її належну 
перевірку. Громадська рада доброчес‑
ності стала саме тим інструментом, 
який здійснює її якісно і відповідально. 
Для мене велика честь бути в її складі».

ВОЛОДИМИР КОЗЛЕНКО:
«Очікую, що в недалекому майбутньо‑
му не тільки судді, а й всі державні 
чиновники будуть доброчесними і гро‑
мадськість матиме змогу перевіряти 
доброчесність осіб, що приймають 
важливі рішення для нашої країни. 
Щодо наступного складу Громадської 
ради доброчесності – переконаний, що 
він врахує весь досвід нашої діяльності 
і буде ще ефективнішим».

МАРИНА СОЛОВЙОВА:
«Суспільство очікує від суддів не тільки 
професійних знань, а в першу чергу 
незалежності і порядності. Люди хо‑
чуть довіряти суду і суддям, важливо 
повернути цю довіру».

РОМАН МАРУСЕНКО:
«Суддя має докладати всіх зусиль 
до того, щоб на думку розсудливої, 
законослухняної та поінформованої 
людини його поведінка була бездо‑
ганною» – стверджується у Кодексі 
суддівської етики. Позитивним зру‑
шенням в реалізації цього принципу 
стало створення інституції, покликаної 
узагальнити та донести до ВККС такі 
думки. Залишається бути почути‑
ми і разом працювати на результат, 
адже доброчесний суд, безумовно, 
є цінністю для усього суспільства і 
має відповідати визначеним високим 
стандартам».

РОМАН СУХОСТАВЕЦЬ:
«Постійна і прискіплива увага гро‑
мадськості до суддів – це звичайні 
процеси, говорять нам Бангалорські 
принципи. Громадська рада добро‑
чесності має забезпечити постійну та 
прискіпливу увагу дотримання суддя‑
ми норм професійної етики та добро‑
чесної поведінки, що узгоджується з 
високим статусом посади судді».

НАТАЛЯ СОКОЛЕНКО:
«Ми мали дати відповідь на те, чи мож‑
на поважати кандидата до Верховного 
Суду. Ми досліджували відкриті дже‑
рела, і цього було достатньо, щоби 
показати, як багато громадян, які 
прийшли на конкурс, не заслужили 
на повагу, радше на тюремний термін. 
На жаль, у ВККС і ВРП інша шкала 
цінностей. Вони пропустили недобро‑
чесних до нового Верховного Суду. 
Але далі буде.»

ВІТАЛІЙ ТИТИЧ:
«Те, що зараз відбувається з Громад‑
ською радою доброчесності – це зрада 
зрад. Якщо би я не був у середині, 
то я би про це кричав. Є великий об’єм 
роботи та шалена відповідальність. 
Загнати нас у такі рамки – це або свідо‑
мий крок, або наслідок тотальної пер‑
манентної тупості влади. З одного боку 
маємо громадський орган, на якого 
суспільство покладає великі надії, і з ін‑
шого – повну відсутність можливостей 
для роботи ГРД. І цим користуються 
наші недруги. Але ми говоримо: нема 
зерна неправди за нами. Ми можемо 
помилятися, але це робимо публічно, 
аби усі розуміли обставини, у яких ми 
діємо»

ГАЛИНА ЧИЖИК:
«З самого початку ми вирішили, що 
наша кінцева мета – не висновки, які 
ми передамо ВККС, а доброчесні судді 
в українських судах, яким довіряти‑
муть громадяни. Конкурс до Верхов‑
ного Суду показав, що влада, на жаль, 
не зацікавлена у незалежних та добро‑
чесних суддях. Ми не здаємось, і поки 
є змога, будемо працювати для до‑
сягнення нашої мети та формування 
по‑справжньому доброчесного суд‑
дівського корпусу».
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РОМАН МАСЕЛКО:
«Держава без справедливого право‑
суддя, до якого є довіра суспільства, 
не має жодних шансів на процвітання. 
Я хочу жити у сильній і багатій країні, 
де суддів поважають і вважають зраз‑
ками доброчесної поведінки. Цього 
можна досягти лише за умови ради‑
кального очищення судової системи 
та її оновлення за рахунок фахівців з 
справжніми цінностями і бездоганною 
репутацією. І зараз такий шанс є. Ми 
повинні і готові боротись до останньо‑
го, щоб вчергове не змарнувати його.»

ЄВГЕНІЯ МОТОРЕВСЬКА:
«Як журналіст, який кожен день спіл‑
кується з людьми з різних соціальних 
верств, добре знаю, наскільки важли‑
вою для українських громадян є поява 
незаангажованих судів. Адже жодна 
реформа не матиме успіху без якіс‑
ної та незалежної судової системи. 
Ми зробили в цьому напрямку лише 
перший крок, попереду в нас та наших 
наступників величезний масив робо‑
ти. Громадська рада доброчесності 
отримала велику підтримку та кредит 
довіри від суспільства. І саме це є го‑
ловною мотивацією працювати далі, 
іноді навіть «не завдяки, а всупереч».

ТАРАС ШЕПЕЛЬ:
«Новий український суддя має бути 
доброчесний і безкомпромісно не‑
підкупний. Добір і призначення саме 
таких суддів мають забезпечити всі 
учасники процесу‑ ВККС, Громадська 
рада доброчесності, ВРП, і Президент. 
Мета одна для всіх, тому потрібно пра‑
цювати над її досягненням спільно, і 
тільки це буде ефективно».

ТЕТЯНА ГРИНЬ:
«Робота ГРД під час конкурсу до Вер‑
ховного Суду показала, який неймовір‑
ний обсяг завдань може реалізувати 
невелика кількість людей, об’єднаних 
спільною метою та спільним баченням 
результату. Можливо, ми не досягли 
того результату, на який очікували, 
але варто рухатись далі, працювати 
ще наполегливіше, щоб вивести високі 
стандарти професійної етики суддів 
на рівень беззаперечної норми у на‑
шому суспільстві».

РОМАН КУЙБІДА:
«З перших висновків Громадська рада 
доброчесності привернула увагу укра‑
їнських суддів до високих стандартів 
професійної поведінки судді і змогла 
надати цим стандартам життя. Лише 
вимогливість суспільства і органів суд‑
дівського врядування зможуть пере‑
творити доброчесність і професійну 
етику з пишномовних слів на реаль‑
ність».

АНДРІЙ САВЧУК:
«Якщо ти робиш щось добре і корисне 
– не слід зупинятися на півдорозі, як 
би важко не було. Відновити довіру 
до суду – завдання далеко не просте, 
однак вкрай потрібне кожному. До‑
віра творить єдність. Довіра до суду 
не появиться, якщо не буде довіри 
до процедури відбору. Тому кожен, 
хто працює над відновленням довіри 
до суду, – найперше має здобути до‑
віру до себе.»

КАТЕРИНА СМИРНОВА:
«Конкурс на посади суддів Верховного 
Суду показав, що у ВККС та Громад‑
ської ради доброчесності різні критерії 
доброчесності та професійної етики. 
Висновок ГРД про невідповідність 
кандидата цим критеріям не завадив 
перемозі у конкурсі. Щоб Громадська 
рада доброчесності стала дієвим мe‑
ханізмом впливу суспільства на добір 
та оцінювання суддів, потрібні зусилля 
і участь всіх осіб, зацікавлeних у від‑
новлeнні довіри до судової влади».

СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ:
«Громадська рада доброчесності є уні‑
кальним органом у світі, який залучає 
громадськість до процесу формуван‑
ня суддівського корпусу. Поєднання 
даних із різних джерел, повідомлень 
людей та організацій та здорового 
глузду при прийнятті рішень, безсум‑
нівно, підвищило рівень прозорості 
як кандидатів, так і процесу добору 
в цілому. Сподіваюсь, набутий досвід 
та вдосконалення процедур діяльності, 
виведуть судову реформу на новий 
рівень, і, як результат, громадськість 
буде більше довіряти судам».

МАКСИМ СЕРЕДА:
«Відкритість часто буває болючою, але 
вона потрібна. Відкритість стимулює 
до чесності, чесність породжує дові‑
ру. Наше завдання добитися цієї від‑
критості у судових і навколо судових 
процедурах».
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СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ

15 правників 6 адвокатів7 осіб з науковим 
ступенем

2 журналістів

Діяльність Громадської ради доброчесності не фінансується з державного бюджету. Члени 
Ради виконують свою роботу безоплатно, на громадських засадах, а витрати, пов’язані з 
виконанням обов’язків, здійснюють за власний рахунок. Секретаріат та власне приміщення 
для проведення засідань у ГРД відсутні.

Громадська рада доброчесності (далі також ГРД) є незалежним громадським органом, який бере 
участь в оцінюванні відповідності суддів і кандидатів на суддівські посади критеріям доброчесності 
та професійної етики. Це унікальна можливість громадськості взяти участь у реформуванні судової 
системи. ГРД не має статусу  державного органу та не виконує делегованих повноважень. Функції ГРД 
мають консультативний та допоміжний характер в рамках оцінювання суддів та претендентів на суддів‑
ські посади, яке здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі також ВККС). Саме ВККС 
приймає рішення щодо подальшої долі суддів та кандидатів.

Громадську раду доброчесності було утворено 11.11.2016 року на зборах авторитетних українських 
громадських об’єднань, які відповідали вимогам закону та пройшли відбір Вищої кваліфікаційної комі‑
сії суддів України.

Своїх представників до Громадської ради доброчесності делегували:

• Центр демократії та верховенства права
• Transparency International Ukraine
• Центр політико‑правових реформ
• ВГО «Автомайдан»
• ГО «Центр ЮЕЙ»

• ГО «Всеукраїнська громадянська платформа 
«Нова країна»

• Громадський люстраційний комітет
• ГО «Європейський вимір»
• ВГО «Асоціація правників України»

ГРД працює у чотирьох колегіях.

Координують діяльність ГРД двоє співкоординаторів – 

Віталій Титич та Галина Чижик.

Наразі членами Громадської ради доброчесності є:

Сергій Верланов, Тетяна Гринь, Михайло Жернаков, Володимир Козленко, Роман Куйбіда, 
Роман Марусенко, Роман Маселко, Євгенія Моторевська, Андрій Савчук, Максим Середа, 
Катерина Смирнова, Наталя Соколенко, Марина Соловйова, Роман Сухоставець, Віталій Титич, 
Галина Чижик, Тарас Шепель.

Серед них:

!
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ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ:

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Громадська рада доброчесності:

1 збирає, перевіряє та аналі‑
зує інформацію щодо суддів 
(кандидатів на посади суд‑
дів);

2 надає Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України інфор‑
мацію щодо суддів (канди‑
датів на посади суддів);

3 надає, за наявності відпо‑
відних підстав, Вищій ква‑
ліфікаційній комісії суддів 
України висновки про не‑
відповідність суддів (канди‑
датів на посади суддів) кри‑
теріям професійної етики та 
доброчесності.

Висновок про невідповідність суддів чи кандидатів на суддівські посади критеріям доброчесності та 
професійної етики (надалі також ‑ Висновок) та інформація щодо кандидата (надалі також ‑ Інформа‑
ція)  додаються до його досьє. 

Згідно із законом члени ГРД мають право брати участь у засіданнях ВККС, де вони представляють 
висновки чи надають членам Комісії інформацію про суддів (кандидатів). 

Окрім того, Вища рада правосуддя може долучати до своєї діяльності Громадську раду доброчес‑

ності як консультативний чи дорадчий орган (ст. 4 Закону України “Про Вищу раду правосуддя”).

За ст. 88 цього закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України може подолати висно-
вок Громадської ради доброчесності 11-ма голосами із 16. У разі недостатньої кількості 
голосів суддя має бути звільнений, а кандидат припиняє участь у конкурсі. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ

На своєму першому засіданні 23.11.2016 члени ГРД затвердили Регламент, який визначає місію Ради 
та її цінності, а також внутрішні правила роботи, яким всі члени погодились слідувати. 

РЕГЛАМЕНТ ВИЗНАЧАЄ: 

 9 завдання та засади діяльності Ради;

 9 компетенцію та порядок проведення зборів; 

 9 повноваження координаторів;

 9 особливості організації роботи в колегіях; 

 9 правила роботи членів Ради;

 9 особливості прийняття рішень;

 9 етичні стандарти, яким мають слідувати члени Ради; 

 9 вимоги щодо прозорої діяльності Ради. 

МІСІЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ:

ЦІННОСТІ:

утвердження 
доброчесності та 

високих стандартів 
професійної етики  

у суддівському корпусі

• гідність
• справедливість
• права людини
• доброчесність
• повага до незалежності суддів

В Регламенті члени Громадської ради доброчесності передбачили для себе обов’язок 
щорічно подавати майнову декларацію за формою, передбаченою Законом України 
“Про запобігання корупції”, а також декларацію родинних зв’язків за зразком тієї, яку 
подають судді, хоча закон цього не вимагав.

У своєму висновку щодо Регламенту Громадської ради доброчесності експертка Ради Європи, проф. 
права Діана Ковачева зазначила, що «Регламент Громадської ради доброчесності бере до уваги стан‑
дарти Ради Європи», а «зауваження і пропозиції спрямовані на поглиблення відповідності Регламенту 
цим стандартам».  Після отримання висновку експертки члени ГРД внесли зміни до Регламенту з ура‑
хуванням висловлених пропозицій.
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У пошуках критеріїв доброчесності члени ГРД звернулися до моральних авторитетів. У січні 
2017 р. члени ГРД зустрілись із Блаженнійшим Любомиром Гузаром та обговорювали, 
як виміряти доброчесність, якими доказами обґрунтувати недоброчесну поведінку судді та 
як захистити свої висновки перед державними органами.

У відповідь на питання що таке доброчесність та якого суддю можна вважати доброчесним 
Любомир Гузар ствердив:

Той суддя є доброчесний, що згідно своїм сумлінням сповняє свій обов’я-
зок, старається щиро використати усі засоби і згідно з своїм сумлінням, 
фактами вчинити так, як приписує закон. Старається пізнати правду.
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У грудні 2016 року за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя” Громадська рада доброчесності 
провела дві стратегічні сесії, на яких обговорила і визначила критерії та алгоритм оцінювання суддів 
та кандидатів. 

    

* Бангалорські принципи поведінки судді затверджені 27.07.2006 Резолюцією Економічної та Соці-
альної Ради ООН. Вони містять універсальні вимоги щодо поведінки суддів. 

Критеріями доброчесності та професійної етики, за якими члени Громадської ради доброчесності 
оцінюють діяльність суддів, є Бангалорські принципи поведінки судді*. 

До Бангалорських принципів відсилає також Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ черговим 
з’їздом суддів України 22.02.2013. Індикатори, що вказують на невідповідність критеріям, містяться 
у ст. 106 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Положенні про порядок  та методологію 
кваліфікаційного оцінювання, затвердженому рішенням ВККС від 03.11.2016 № 143/зп‑16.
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Також члени Громадської ради доброчесності визначили основні маркери, які є підставою для висновку 
про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики: 

заборона 
мирних зібрань

протидія 
протестним 

акціям під час 
подій Революції 

Гідності

свавільне 
порушення прав 

людини

порушення 
принципу 
гласності 
судового 
процесу

академічна 
недоброчесність

невідповідність 
стилю життя 

задекларованим 
доходам тощо

Обговорюючи вагомість та доказовість фактів про недоброчесну поведінку, члени ГРД дійшли 
згоди, що підставою для висновку про невідповідність судді (кандидата) критеріям доброчесності 
та професійної етики може бути як окремий факт, так і сукупність фактів. Разом з тим, у випад‑
ках наявності фактів, які характеризують кандидата з позитивної та негативної сторін, члени ГРД 
оцінюють такі факти сукупно і, як наслідок, можуть затвердити висновок або надати відповідну 
інформацію ВККС. У разі ж, коли наявної у ГРД інформації недостатньо для висновку або у Ради 
відсутні інструменти для перевірки такої інформації, вона передається до ВККС. Інформація, яка 
передається до Комісії, може бути як позитивного, так і негативного характеру. 

У липні, після завершення проведення конкурсу до Верховного Суду Вищою кваліфікаційною ко‑
місією суддів України, члени Громадської ради доброчесності зібрались на стратегічну сесію, де 
обговорили отриманий під час конкурсу досвід, шляхи вдосконалення внутрішніх та зовнішніх ко‑

мунікацій Ради і майбутні кроки.
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ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ В 
КОНКУРСІ ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ

Зміни до Конституції України та новий Закон України “Про судоустрій і статус суддів” передбачили, що 
реформування судової системи почнеться згори ‑ з ліквідації чотирьох вищих судів та створення за‑
мість них єдиного Верховного Суду. Оголошений 7 листопада 2016 року конкурс до Верховного Суду 
став першим випробуванням для щойно створеної Громадської ради доброчесності. 

Менше ніж за 3 місяці члени Громадської ради доброчесності зібрали та проаналізували інформацію 
про 381 кандидата. Зокрема, члени ГРД з’ясовували, 

чи правдиво кандидати 
декларували своє майно

чи відповідає їхній стиль життя 
офіційним доходам

чи всіх родичів вказали у декларації 
родинних зв’язків

чи допускали неетичну поведінку

чи правдиві дані повідомили 
у декларації доброчесності та анкеті 

на посаду судді

чи мало місце у їх практиці грубе 
порушення прав людини та ухвалення 

свавільних рішень, зокрема, щодо 
учасників мирних зібрань, охорони 

культурної спадщини 

чи дотримувались стандартів 
академічної доброчесності

чи дотримувались принципу 
незалежності тощо

На інформаційний портал Громадської ради доброчесності надійшло 

щодо кандидатів. Також джерелами інформації стали відкриті державні реєстри, дані, отримані 
від Національного антикорупційного бюро України, матеріали досьє кандидатів, опубліковані на 
офіційному сайті ВККС, розслідування авторитетних видань. Проконсультувавшись із експертами 
з доступу до інформації та захисту персональних даних, члени ГРД вирішили зберігати усю зібрану 
про кандидатів інформацію в електронному вигляді на захищеному інтернет‑порталі, а у винятко‑
вих випадках передавати письмові документи на адвокатське зберігання.

3260 
повідомлень
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члени ГРД витратили на аналіз досьє кандидатів, повідомлень та іншої інформації. 

190
діб

4572
годин

≈

Зокрема за результатами аналізу інформації 
про кандидатів члени ГРД виявили: 

44  випадки подання кандидатами не‑
правдивих даних у майнових де‑
клараціях;

23  випадки грубого порушення прав 
людини кандидатами, що було 
встановлено рішеннями ЄСПЛ;

20  випадків зазначення кандидатами 
неправдивих даних у деклараціях 
доброчесності.

206 годин тривали засідання з обгово‑
рення та прийняття рішень щодо 
кандидатів, на яких ГРД затвердила: 

146
* висновків про невідповідність кан‑

дидатів критеріям доброчесності та 
професійної етики; 

122 рішення про надання інформації 
щодо кандидатів. 

51  кандидат, який за висновком Ради не 
відповідає критеріям доброчесності та 
професійної етики, припинив участь у 
конкурсі за рішенням ВККС;

8  кандидатів з висновком ГРД  припинили 
участь у конкурсі за власним бажан‑
ням;

76  висновків Громадської ради доброчес‑
ності ВККС подолала. 

30  недоброчесних кандидатів ВККС 
рекомендувала на посади верховних 
суддів. 

ГРД ВККС

*  після отримання вичерпних пояснень від кандидатів  
12 висновків за ініціативи членів Ради було скасовано.
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ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІ

У  січні 2017 розпочав працювати інформаційний портал 
(www.grd.gov.ua) Громадської ради доброчесності, через 
який Рада

 9 комунікує із суддями/кандидатами та викривачами;

 9 інформує про свою діяльність.

Його було розроблено волонтерами Д. Оболоником, Є. Кузь‑
міним, Т. Гриценком, Д. Стеценком за участі члена Ради Лео‑
ніда Маслова (Леонід Маслов вийшов зі складу Ради у черв‑
ні 2017 року).

Також Громадська рада доброчесності має офіційну Facebook‑сторінку – 

www.facebook.com/public.integrity.council.

Під час конкурсу до Верховного Суду Громадська рада доброчесності провела:

22 вересня 2017 року Галина Чижик та Михайло Жернаков презентували Громадську раду добро‑
чесності під час сайд‑івенту «Участь громадськості у доборі та оцінюванні суддів. Кейс України», 
організованого спільно з кампанією ЧЕСНО. Фільтруй суд!, Реанімаційним Пакетом Реформ та 
Фундацією DEJURE в рамках щорічної конференції ОБСЄ Human Dimension Implementation Meeting 
у Варшаві.

Також співкоординаторка Ради Галина 
Чижик виступила на  пленарному засі‑
данні конференції, присвяченому питан‑
ням верховенства права, забезпеченню 
права на справедливий суд та незалеж‑
ності судової влади. У  своєму виступі 
Галина відзначила високий рівень орга‑
нізації та проведення конкурсу до Вер‑
ховного Суду Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України, але наголосила 
на  тому, що навіть найвідкритіші про‑
цедури не гарантують задовільного ре‑
зультату.

Важливість проактивної комунікації Громадська рада доброчесності зрозуміла після старту інфор‑
маційної кампанії, націленої на дискредитацію її членів та самої ідеї участі громадськості в очищенні 
суддівського корпусу. Саме тому члени ГРД започаткували процес розробки комунікаційної стра‑
тегії та інформаційної політики.

Брифінг щодо результатів конкурсу 
до Верховного Суду. 26.09.2017

14 відкритих засідань,  
які транслювались онлайн 6прес‑заходів 7публічних заяввидала
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СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Об’єднуючи свої зусилля з формування доброчесного суддівського корпусу з активними представни‑
ками громадського суспільства, Громадська рада доброчесності уклала меморандуми про співпрацю 
з Громадською організацією «Всеукраїнське Об’єднання «Автомайдан», Громадським рухом «ЧЕСНО» 
(кампанія «ЧЕСНО. Фільтруй суд!») та Громадською організацією «Харківський антикорупційний центр». 
Напрямками співпраці відповідно до укладених меморандумів є допомога у зборі інформації про суддів 
та кандидатів на суддівські посади, моніторинг процедур добору та оцінювання суддів, а також інфор‑
мування щодо ходу та перебігу судової реформи.

Адвокатуючи прозорі правила добору та обрання винятково доброчесних кандидатів суддями нового 
Верховного Суду, Громадська рада доброчесності об’єднала свої зусилля із Громадським рухом ЧЕС‑
НО в рамках кампанії «ЧЕСНО. Фільтруй суд!», Громадською організацією «Всеукраїнське Об’єднання 
«Автомайдан», Центром протидії корупції, Реанімаційним пакетом реформ.

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ СУДДІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ

З усіх органів суддівського врядування впродовж року найтісніше Громадська рада доброчесності 
співпрацювала із Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Зокрема, за  сприяння ВККС у  її 
приміщенні проводились засідання ГРД із затвердження висновків щодо кандидатів до Верховного 
Суду. Також до липня 2017 року секретаріат ВККС отримував вхідну кореспонденцію, адресовану Гро‑
мадській раді доброчесності, однак з ініціативи керівництва ВККС співпраця в цьому напрямку припи‑
нилась.

Щодо Вищої ради правосуддя, то, на жаль, незважаючи на задекларовану готовність до співпраці, 
члени Вищої ради правосуддя знехтували зверненнями Громадської ради доброчесності та не надали 
представникам ГРД слова для представлення важливої інформації під час своїх засідань.

Громадська рада доброчесності також зверталась до Ради суддів України із проханням про сприяння у 
налагодженні ефективної комунікації із суддями, однак не отримала відповіді на своє звернення. 
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ  

Громадська рада доброчесності співпрацює з міжнародними організаціями, які реалізують в Україні 
проекти на підтримку судової реформи.

Програма USAID «Нове правосуддя» надала Громадській раді доброчесності експертну підтримку. 
Зокрема, у грудні 2016 року члени ГРД зустрілись із представниками судової влади та експертами із 
США, Канади, Норвегії, Португалії і Грузії, аби обговорити особливості перевірки претендентів на суд‑
дівські посади в цих країнах та критерії, за якими здійснюється їх перевірка на доброчесність.

За сприяння Програми USAID «Нове правосуддя» члени ГРД у червні 2017 року зустрілись із експер‑
том із запобігання та протидії корупції, доктором права Тільманом Хоппе, з яким обговорили механізми 
встановлення невідповідності кандидатів до Верховного Суду антикорупційним критеріям.

Також Програма USAID «Нове правосуддя» – єдина, яка надала Громадській раді доброчесності мате‑
ріально‑технічну підтримку.

Експертну підтримку Громадській раді доброчесності надав також Офіс Ради Європи в Україні, 
який на запит ГРД залучив експерта для проведення експертизи положень Регламенту Ради на відпо‑
відність стандартам Ради Європи. Під егідою Офісу Ради Європи відбулась робоча зустріч членів ГРД 
із експертом, п. Діаною Ковачевою, а також публічна презентація висновку, підготовленого п. Коваче‑
вою, у червні 2017 року.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Члени Громадської ради доброчесності здійснюють свою діяльність на волонтерських засадах та не 
отримують винагороди за свою діяльність з державного чи будь‑якого іншого бюджетів. Витрати, 
пов’язані з участю в роботі Ради, члени ГРД несуть самостійно.  

Зустрічі членів Громадської ради доброчесності протягом року відбувались в офісі адвокатського 
об’єднання “Віталій Титич та партнери”. 

186 256 грн 
підтримка, надана Програмою USAID “Нове правосуддя” на проведення  3 стратегічних сесій ГРД, 
публічного засідання, прес‑конференції в Укрінформі та забезпечення участі Романа Сухоставця (м. 
Суми) у засіданнях Громадської ради доброчесності; 

джерело ‑ Програма USAID “Нове правосуддя”

19 500 грн 
технічне забезпечення комунікації з кандидатами до Верховного Суду та поширення інформації про 
діяльність Ради у мережі Facebook 

джерело ‑ власні кошти Леоніда Маслова

14 300 грн 
технічна підтримка (посилення захисту даних, розміщених на порталі та надісланих кандидатами/ви‑
кривачами) порталу 

джерело ‑ власні кошти Леоніда Маслова

2 260 грн 
інформаційні матеріали про ГРД, презентовані під час конференції у Варшаві 

джерело ‑ Фундація DEJURE 



Громадська рада доброчесності висловлює подяку Програмі USAID 
«Нове правосуддя», Громадському руху ЧЕСНО, ВГО «Автомайдан», 
ГО «Харківський антикорційний центр», Реанімаційному пакету реформ, 
Фундації DEJURE, Центру протидії корупції, Дмитру Оболонику, 
Євгену Кузьміну, Тарасу Гриценку, Дмитру Стеценку та усім небайдужим 
викривачам.

Ця публікація була здійснена за  підтримки американського народу, 
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках 
Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, 
не  обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного 
розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Звіт підготовлено співкоординаторами Громадської ради доброчесності  
Галиною Чижик та Віталієм Титичем.


