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ГРД—ЦЕ…

Громадська рада доброчесності (ГРД) — не-
залежний громадський орган, що з 2016 року 
на підставі статті 87 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» сприяє Вищій квалі-
фікаційній комісії суддів (ВККС) в оцінюванні 
чинних суддів та доборі кандидатів на посади 
суддів. 

Місія ГРД — проливати світло на недоброчес-
ність та утверджувати високі стандарти профе-
сійної етики в суддівському корпусі. Дужка на 
логотипі ГРД символізує промінь світла і лінзу, 
що допомагають виявляти й усувати недоліки 
для відновлення довіри громадян до судової 
влади.

ГРД переконана: забезпечити незалежність суд-
дів, а відтак і право на справедливий суд можна 
лише шляхом очищення системи від суддів, що 
не відповідають критеріям професійної етики й 
доброчесності, та оновлення системи на чесних 
конкурсах за рахунок фахівців, які цим критері-
ям відповідають. Для цієї мети члени ГРД зби-
рають, аналізують та перевіряють дані щодо 
суддів і кандидатів на посади, надаючи ВККС ви-
сновки та інформацію.

Цінності ГРД — гідність, справедливість, права 
людини, доброчесність, повага до незалежності 
суддів, а засадами її діяльності є добросовіс-
ність, безсторонність, прозорість, відповідаль-
ність і політична нейтральність.
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СКЛАД 
І ПОВНОВАЖЕННЯ

ГРД — колегіальний орган, що складається з 
20-ти представників громадських організацій 
та наділений повноваженнями збирати й пере-
віряти інформацію  щодо суддів і кандидатів на 
суддівські посади, а також готувати обов’язкові 
для розгляду ВККС висновки.

Щодвароки своїх представників на членство в 
Раді делегують провідні неурядові організації, 
що здійснюють моніторинг впровадження су-
дової реформи.Звіт охоплює перший рік роботи 
другого складу ГРД, обраного 17 грудня 2018 
року зборами громадських організацій, попе-
редньо відібраних ВККС. А саме: 

ГО «Центр політико-правових реформ»

ГО «Всеукраїнська громадянська платформа 
“Нова країна”», 

ГО «Громадський люстраційний комітет», 

ВГО «Асоціація правників України», 

ГО «Центр UA», 

ГО «Центр громадянський свобод», 

ГО «КРИМСОС», 

ГО Центр економічної стратегії», 

ГО «Фундація DEJURE», 

ГО «Центр демократії та верховенства права»,

ГО «Український центр європейської політики».
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ЧЛЕНАМИ ГРД ДРУГОГО СКЛАДУ СТАЛИ:

Вадим Валько Євген Воробйов Михайло Жернаков Роман Сухоставець

юрист-аналітик  
ГО «Секретаріат РГК» 

при НАБУ

юрист Bihus.info доктор юридичних 
наук, голова правління 

Фундації DEJURE

Юрист, експерт  
ГО «Бюро правничих 

комунікацій» (м. Суми)

Андрій Кулібаба Антон Марчук Роман Маселко Едуард Мєлких

юрист, аспірант 
Навчально-наукового 

інституту права 
Сумського державного 

університету,  
голова правління 

МІНЗМІН

експерт  
Центру протидії 

корупції

адвокат,  
член ВГО «Автомайдан»  

та ГО «Адвокатська 
дорадча група»

адвокат, 
громадський діяч
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Євгенія Моторевська Дмитро Остапенко Андрій Савчук Максим Середа

журналістка-
розслідувачка  
Слідство.інфо,  

ведуча проекту  
«Що це було» в ефірі 

«24 Каналу»

адвокат, член ВГО 
«Асоціація правників 

України»

адвокат, керівник 
Департаменту 

господарського та 
цивільного судочинства 

Moris Group

кандидат юридичних 
наук, експерт Центру 

політико-правових 
реформ

Наталя Соколенко Дмитро Стригун Роман Куйбіда Галина Чижик

журналістка, 
медіа-експертка, 
ведуча програм 

Громадського радіо 
та антикорупційного 
спецпроекту «Коло 

доброчесності» 
Українського радіо; 

співавторка першого 
українського 
«Судкасту»

співзасновник 
громадської організації 

«Ініціатива Е+»

кандидат юридичних 
наук, заступник 

голови правління 
Центру політико-
правових реформ, 
головний експерт 
з судової реформи 

Реанімаційного пакету 
реформ

експертка з питань 
судової реформи 
Центру протидії 

корупції, авторка й 
ведуча програми про 

судову реформу «ЧЕСТЬ 
і НЕ.ЧЕСТЬ» в ефірі «24 
Каналу», співавторка 
першого українського 
подкасту «Судкасту»
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Тарас Шепель Олег Яким’як Ігор Багрій Роман Смалюк

адвокат,  
голова Третейської 

палати України,  
член Асоціації правників 

України та Спілки 
юристів України

адвокат, член Асоціації 
правників України, 
старший партнер  

ЮФ «Кушнір, Яким’як  
і партнери»,  

виконавчий директор  
ГО «Асоціація 
Податкових 

Консультантів»

юрист, 
керуючий партнер  

АО «Баєрс» 
(припинив 

повноваження  
23 квітня 2019 року)

адвокат,  
експерт Центру 

політико-правових 
реформ (припинив 

повноваження  
2 липня 2019 року)

Денис Савченко Володимир Міщенко

юрист ГО «КРИМСОС» 
(припинив 

повноваження 27 січня 
2019 року)

виконавчий директор 
ГО «Український фонд 
демократії “Спочатку 

Люди”» (припинив 
повноваження 27 січня 

2019 року)
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На кінець 2019 року в складі ГРД 
18 чинних членів, з яких

 z 14 правників;

 z 5 адвокатів

 z 3 юристів з науковим ступенем;

 z 3 журналістів.
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ДРУГИЙ ДОБІР  
СУДДІВ  
ВЕРХОВНОГО 
СУДУ

Майже одразу після обрання, в січні 2019 року, 
ГРД взяла участь у другій хвилі конкурсу на 78 
вакантних посад у Верховному Суді, оголошено-
го 2 серпня 2018 року. Попри обмежені строки 
на аналітичну роботу й нереалістичний графік 
співбесід з кандидатами, протягом січня-лютого 
члени ГРД

 z проаналізували 235 кандидатів 

 z надали ВККС 71 висновок

≈2820 годин роботи

За наслідками другого добору, ВККС врахувала 
формально більший відсоток висновків ГРД, ніж 
під час конкурсу 2017 року - 25% проти 21%. Од-
нак значна частина були відхилені, і перемогу 
в конкурсі здобули 43 кандидати з висновками 
про невідповідність критеріям професійної ети-
ки й доброчесності.  

Спільними зусиллями громадськості вдалося не 
допустити призначення більшості з них на поса-
ди. Врешті до Верховного Суду потрапили лише 
15 переможців з негативними висновками ГРД. 

За результатами обох конкурсів, зі 192 суддів 
Верховного Суду майже чверть (43) мають що-
найменше одну з ознак недоброчесності. Отже, 
забезпечити довіру до найвищої інстанції може 
тільки очищення ВС від суддів, щодо репута-
ції яких існують обґрунтовані сумніви громад-
ськості.

Максим Середа і Михайло Жернаков представили виявлені 
ГРД випадки недоброчесності під час другого добору до ВС. 
Прес-конференція «З кого формують Верховний Суд»,  
27 лютого 2019 р.
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КОНКУРС  
ДО ВИЩОГО СУДУ  
З ПИТАНЬ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

10

У лютому 2019 року ГРД долучилась до форму-
вання Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності (ID-суду), створеного указом прези-
дента від 29 вересня 2017 року.

У межах конкурсу до ВСПІВ членами ГРД проа-
налізовані досьє

 z 49 кандидатів —  
до першої інстанції ВСПІВ 

 z 17 кандидатів — 
 до Апеляційної палати суду

 z 21 висновок надано ВККС,  
з яких 2 скасовані після 
опрацювання пояснень  
кандидатів

≈912 годин роботи

Наразі конкурс не завершено, тому поки невідо-
мо, яку кількість висновків ВККС остаточно вра-
хує та відхилить.
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КВАЛІФІКАЦІЙНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ 
У березні 2019 року Вища кваліфікаційна комісія 
суддів розпочала черговий етап кваліфікаційно-
го оцінювання суддів місцевих та апеляційних 
судів.

Відновлення співбесід відбулось без погоджен-
ня графіку з ГРД та у строки, що не дозволили 
здійснювати своєчасну та належну оцінку суд-
дів за критеріями професійної етики й добро-
чесності. 

Співпраця ВККС і ГРД стала неефективною та-
кож через неусунені Комісією процедурні пе-
решкоди, які фактично унеможливили участь 
громадськості в оцінюванні і раніше  стали при-
чиною виходу ГРД з процесу. А саме:

 z відсутність визначених критеріїв оціню-
вання доброчесності суддів та стандартів 
доказування;

 z непрозора процедура нарахування балів;

 z конвеєрний режим проведення співбе-
сід — до 300 суддів на місяць;

 z конфлікт інтересів;

 z незаконні зміни до Регламенту ВККС.

Попри нереалістичний графік проведення спів-
бесід упродовж березня-листопада ГРД

 z проаналізувала 1682 досьє суддів 

 z підготувала 612 проектів рішень 

 z надала ВККС 472 висновки та

 z інформацію щодо 111 суддів 

≈20180 годин роботи

За результатами кваліфікаційного оцінювання 
ВККС 

80% 

2% 

18% 

суддів визнала такими, 
що відповідають посаді

рекомендувала до звільнення

поставила «на паузу».
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КРИТЕРІЇ  
ТА ІНДИКАТОРИ

У своїй діяльності ГРД керується 

 z Законом України  «Про судоустрій і статус 
суддів»; 

 z Кодексом суддівської етики;

 z Бангалорськими принципами поведінки суд-
дів, затвердженими Економічною і соціаль-
ною радою ООН 27 липня 2006 року;

 z Індикаторами визначення невідповідності 
судді критеріям професійної етики та добро-
чесності, затвердженими 11 січня 2019 року;

 z Регламентом.

Для оцінювання доброчесності ГРД визначила 6 
критеріїв:

 z незалежність;

 z неупередженість;

 z чесність і непідкупність;

 z дотримання етичних норм;

 z рівність;

 z старанність.

До кожного з них розроблені й затверджені ін-
дикатори невідповідності, за якими члени ГРД 
аналізують суддів і кандидатів на посади.

 
 
 
 
 
 
 

Найбільш поширені серед суддів і кандидатів 
ознаки недоброчесної поведінки:

1. недостовірні/неповні дані в 
деклараціях про майно і доходи

2. політично-мотивовані рішення;

3. толерування незаконного втручання 
в систему розподілу справ 

4. неправдиві відомості в декларації 
доброчесності та приховування 
правопорушень 

5. порушення прав журналістів і 
неетична поведінка 



13



14

електронних листи

телефонних дзвінків

КОМУНІКАЦІЇ

Взаємодія з викривачами, суддями та органами 
суддівського врядування — пріоритетний на-
прямок роботи ГРД. Від імені органу комунікацію 
з ВККС та суддями/кандидатами на посади здій-
снюють  двоє координаторів — Михайло Жерна-
ков і Андрій Кулібаба.

Забезпечено 

 z системні комунікації ГРД через офіційний 
сайт і сторінку Facebook;

 z постійні консультації Секретаріатом суддів, 
кандидатів і громадян щодо взаємодії з ГРД.

Протягом року Секретаріатом ГРД опрацьовано

1204 

630

≈100 повідомлень громадян враховано у 
висновках ГРД

>200 пояснень суддів/кандидатів опрацьовано 
членами ГРД

За результатами опрацьованих пояснень ГРД 
скасувала 22 висновки та надала ВККС 30 
висновків у новій редакції.

Обговорення комунікаційної стратегії ГРД
1/3

від громадян-
викривачів 

щодо суддів/
кандидатів на 

посади

70%   
від суддів/

кандидатів на 
посади
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Для покращення обізнаності громадян і суддів 
про свою діяльність протягом року ГРД

 z оприлюднила

7 інфографік

13 публічних заяв

 z організувала 

4 медійні заходи

 z взяла участь у

4 публічних обговореннях 

5 просвітницьких заходах 

 

Зокрема, представники ГРД брали участь у чис-
ленних заходах з питань судової реформи, які 
проводились профільними організаціями та 
міжнародними партнерами, а також поділились 
досвідом у здійсненні громадського контролю з 
делегацією реформаторів з Вірменії. 

Протягом року члени ГРД спікерували на лекці-
ях для молодих лідерів «Відкритого університе-
ту реформ» та здійснили менторство молодіж-
них інновацій у сфері просування доброчесності 
в громадах у рамках проєкту U-Inn 2.0: RELOAD 
Restart Local Democracy Програми розвитку ООН 
в Україні. 

Вадим Валько спікерує про досвід ГРД в обговоренні  
«Громадські ради: дієвий інструмент чи ситуативний  
контроль» Transparency International Ukraine, листопад 2019 р.

Експертне обговорення «Становлення справедливості  
в Україні» за участю ГРД і Всеукраїнської ради церков  
і релігійних організацій, вересень 2019 р.
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У співпраці з іншими організаціями громадян-
ського суспільства та медіа члени ГРД були за-
лучені до:

 z дослідження «Кваліфікаційне оцінювання 
2016-2018: проміжні результати», презен-
товане в квітні 2019 року Фундацією ДЕЮРЕ, 
Центром політико-правових реформ та ВО 
Автомайдан;

 z 30 випусків телевізійної програми про 
суди та судову реформу «Честь і НЕ.ЧЕСТЬ» 
на «24 Каналі» спільно з Фундація DEJURE

 z понад 40 випусків відеоблогу «Правосуд-
дя по-новому».

 z інформаційно-аналітичного проєкту  
«44 недоброчесні кандидати до Верховного 
Суду» з Фундація DEJURE і виданням «Укра-
їнська правда»;

 z 6 випусків першого в Україні подкасту про 
суди і суддів під назвою «Судкаст».

Члени ГРД Галина Чижик (на фото праворуч) і Михайло Жернаков є авторами щотижневої програми «ЧЕСТЬ і НЕ.ЧЕСТЬ» 
 на «24 Каналі» з ведучим Олексою Шалайським.
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Галина Чижик спікерує під час міжнародного фестивалю MezhyhiryaFest  
про роль журналістських розслідувань у роботі ГРД, червень 2019 р.

Лекція Романа Куйбіди студентам  
Відкритого університету реформ, жовтень 2019 р.

Координатор ГРД Андрій Кулібаба — 
 ментор молодіжних проєктів з просування доброчесності 
U-Inn 2.0: RELOAD Restart Local Democracy
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
не забезпечує фінансової чи будь-якої іншої під-
тримки ГРД, однак не виключає можливості за-
лучення інших джерел на здійснення нею своєї 
діяльності.

У 2019 році інституційну спроможність ГРД 
посилила участь у проєкті Фундації DEJURE — 
«Підтримка ефективності громадського контро-
лю за процесом відбору та оцінки суддів». 

На допомогу ГРД було залучено фахівців з моні-
торингу інформації, експертів і комунікаційного 
менеджера, а також забезпечено технічну під-
тримку сайту ГРД, дизайн і макетування онлай-
нових і друкованих матеріалів. 

Оскільки Громадська рада доброчесності не має 
власного приміщення і коштів на оренду, засі-
дання і наради членів ГРД протягом року від-
бувались в офісах партнерських організацій  — 
Фундації DEJURE, Центру політико-правових 
реформ і Реанімаційного пакету реформ. 

13 вересня за сприяння Програми USAID «Нове 
правосуддя» члени ГРД відвідали в Києві семі-
нар  експерта з питань суддівської етики і проти-
дії корупції, доктора Тілмана Хоппе (Німеччина). 
Пан Хоппе проаналізував практику застосуван-
ня ГРД індикаторів визначення невідповідності 
критеріям професійної етики та доброчесності 
та надав фахові рекомендації. З урахуванням 
набутого досвіду ГРД вдосконалює перелік та 
формулювання індикаторів.

26-27 вересня члени ГРД відвідали тренінг з 
ведення перехресних допитів за участю голови 
Громадської ради міжнародних експертів сера 
Ентоні Хупера, організований Міжнародною ор-
ганізацією права розвитку IDLO.
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ДОСЯГНЕННЯ 

 z ГРД вперше склала деталізований перелік 
критеріїв доброчесності та індикаторів для 
визначення невідповідності суддів і канди-
датів на посади. Напрацювання ГРД були 
високо оцінені міжнародними експертами та 
моральними авторитетами.

 z Виявлені сотні фактів, які дають підстави 
для перевірки суддів новим складом ВККС та 
правоохоронними органами.

 z ГРД стала свідком спроби ВККС фальсифіку-
вати результати оцінювання судді  Київсько-
го апеляційного адміністративного суду Інни 
Грибан. Публічна заява про цей факт набула 
розголосу і завадила «судді Майдану» успіш-
но скласти оцінювання.

 z Активне інформування суспільства про ви-
криті ГРД випадки блокувало також спробу 
ВККС в останні тижні своїх повноважень за-
лишити на посадах близько сотні суддів із 
негативними висновками. Комісія скасувала 
вирішальні засідання в пленарному складі. Це 
означає, що рішення щодо суддів з висновка-
ми ГРД ухвалюватиме нова ВККС, сформова-
на за участю міжнародних експертів. 

 z ГРД здобула перемогу в понад дворічній бо-
ротьбі зі штучно створеними обмеженнями 
для участі громадськості в процесі кваліфі-
каційного оцінювання. Велика Палата Вер-
ховного Суду ухвалила остаточне рішення у 
справі за позовом члена ГРД першого скли-
кання Віталія Титича про незаконність змін 
до Регламенту ВККС, якими та унеможливи-
ла ефективну участь ГРД у процедурі оціню-
вання. 
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Для Громадської ради доброчесності 2019 рік 
став роком боротьби за справжнє кваліфікацій-
не оцінювання суддів, а не його імітацію, і подо-
лання штучних перешкод, які постійно створю-
вала ВККС. ГРД послідовно відстоювала зміну 
принципу формування Комісії та залучення до її 
формування міжнародних експертів.

7 листопада відповідно до ухвалених парламен-
том змін в діяльності органів суддівського вря-
дування ВККС склала свої повноваження. 

Громадська рада доброчесності 
висловлює подяку за підтримку 

Програмі USAID «Нове правосуддя», 
Transparency International Ukraine, 
Фундації DEJURE,  
Центру політико-правових реформ,  
ВГО Автомайдан, Центру протидії корупції, 
Youcontrol, Unicheck, «Суд на долоні», 
Міжнародній організації права розвитку 
(IDLO), Всеукраїнській Раді Церков і 
релігійних організацій, Леоніду Маслову, 
Олександрі Грузинській та керівнику School 
of visual communication Наталії Сунепуповій. 
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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.
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