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Однією з найважливіших гарантій незалежності суду та суддів є їх належне фінансове 

забезпечення, гідна оплата праці суддів та забезпечення фінансування судів у розмірі, 
достатньому для ефективного виконання судами їхніх функцій. 

Належне функціонування судів залежить, зокрема, від обсягів фінансування та 
вчасного виділення коштів, на чому неодноразово наголошувалося у міжнародних актах.  

Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і 
діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на 
утримання судів. 

Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо 
фінансового забезпечення діяльності судів виконують: 

1) Верховний Суд — щодо фінансового забезпечення його діяльності; 
2) Державна судова адміністрація України — щодо фінансового забезпечення 

діяльності всіх інших судів, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової 
охорони та Державної судової адміністрації України; 

3) Вища рада правосуддя — щодо фінансового забезпечення її діяльності. 
Функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють 

територіальні управління Державної судової адміністрації України. 
Загалом на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими 

спеціалізованими судами в 2017 році було передбачено 6,6 млрд грн, що становить 71,1% 
від обсягу, необхідного для задоволення потреб системи правосуддя. 

Для порівняння, 2017 року з державного бюджету було виділено на діяльність: 
Міністерства внутрішніх справ — 46 млрд грн;  
Державної служби України з надзвичайних ситуацій — 7,3 млрд грн;  
Державної прикордонної служби — 7 млрд грн;  
Генеральної прокуратури — 5,8 млрд грн.  
На 2018 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та 

вищими спеціалізованими судами передбачено 10,6 млрд. грн. Це задовольнить потреби 
системи правосуддя приблизно на 77,9%.  
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Забезпечення суддів посідає найважливіше місце в системі гарантій незалежності 

носіїв судової влади.   
Суддівська винагорода 
З 1 січня 2018 р. розмір посадового окладу становить:  
– для судді місцевого суду — 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 

трохи більш ніж 50 000 грн;  
– для судді апеляційного та вищого спеціалізованого судів — 50 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, тобто близько 88 000 грн;  
– для судді Верховного Суду — 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

тобто близько 130 000 грн. 
Винагороду в такому розмірі судді можуть отримувати тільки після проходження 

кваліфікаційного оцінювання судді, в процесі якого має бути підтверджено його здатність 
здійснювати правосуддя.  

За даними 2017 року, здатність здійснювати правосуддя підтвердили 263 судді із 
понад 6000 суддів. 5800 суддів мають пройти таке оцінювання у 2018 році, а доти 
отримуватимуть зарплату за старими ставками, а саме:   

– судді місцевого суду — 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 
близько 35 000 грн;  

судді апеляційного та вищого спеціалізованого судів — 30 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб, тобто близько 88 000 грн. 

 
Довідково  
Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць:  
• з 01.01.2018 р. до 30.06.2018 р. включно — 1762 грн;  
• з 01.07.2018 р. до 30.11.2018 р. включно — 1841 грн;  
• з 01.12.2018 р. — 1921 грн. 
Забезпечення гідної матеріальної винагороди носіям судової влади, як того вимагають 

міжнародні стандарти гарантій незалежності суддів, має за мету скоротити рівень корупції 
в судових установах, що поступово приведе до підвищення авторитету судової влади, 
відновлення довіри суспільства до суду. Гарантування певного обсягу соціального та 
матеріального забезпечення суддів на рівні закону є одним із інструментів запобігання 
тиску та впливу на суддів, втручанню в їхню діяльність з боку посадових осіб окремих 
державних органів.  

 
 

 


