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ЛИСТ-ЗВЕРИЕННЯ 
про врегулювання оплати праці 

працівників місцевих загальних судів України

Працівники Садгірського районного суду м. Чернівці, який є місцевим загальним 
судом, доводять до Вашого відома ситуацію, яка склалась з оплатою праці працівників 
судової системи України в 2020 році та просимо Вас розглянути відкритий лист-звернення 
та вжити відповідних заходів, з огляду на катастрофічну ситуацію, що склалася в сфері 
оплати праці працівників суду.

В умовах політичних, соціальних та економічних реформ, що впроваджуються 
сьогодні в українському суспільстві, ми - працівники місцевих судів України, вважаємо, 
що нашим моральним правом та обов’язком є звернення до владних органів України з 
проханням усунути прогалини в законодавстві та дискримінацію в сфері оплати праці 
працівників судів, виправити катастрофічне становище, яке за останні три роки 
примусило працівників місцевих загальних судів України масово звільнятись з посад на 
яких вони пропрацювали десятки років з вірою на краще майбутнє, а тих, які ще не 
звільнились, фінансове становище скоро примусить стати на «коліна».

У час економічної скрути та невпинного подорожчання продуктів харчування, 
товарів та послуг, що необхідні для життя кожної людини, ми, працівники суду як третьої 
гілки державної влади в Україні, виконуємо роботу, без якої є неможливим здійснення 
правосуддя суддями, несемо на собі тягар відповідальності, отримуючи за свою нелегку 
пращо мізерну платню, що аж ніяк не співвідноситься з тим навантаженням і посадовими 
обов’язками, як державного службовця так і працівника суду.

Ми не будемо, вкотре, наводити Вам приклади Конституційних порушень своїх 
прав на працю та Європейських норм права на достойну оплату праці, їх вдосталь було 
перераховано в попередніх Листах-Зверненнях працівників судової системи України до 
відповідних владних органів держави за останні три роки. Однак ми хочемо звернути 
Вашу Увагу на деякі незрозумілі нам відмінності у посадових окладах і визначенні 
коефіцієнтів для державних службовців судів і працівників органів та установ системи 
правоеуддя, які відверто є дискримінацією в оплаті праці між посадовцями вищої та 
нижчої ланки судової системи України.

Проаналізувавши законодавство про працю, про державну службу, про 
державний бюджет та постанови Кабінету Міністрів України про оплату праці 
працівників державних органів, про оплату праці державних службовців судів, органів та 
установ системи правосуддя, наведемо декілька прикладів внесених змін та доповнень до 
законодавства, які несуть ві;іверто дискримінаційний характер в оплаті праці між 
посадовцями вищої та нижчої ланки судової системи та державних органів у цілому.

За основу взято СХЕМУ посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для



державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя затверджену 
Постановою КМУ №358 від 24.05.2017 в редакції від 25.01.2018 №24, від 06.02.2019 
№102, від 12.02.2020 №72.

Порівняльна таблиця базується на різницях і відмінностях у визначених 
коефіцієнтах між керівниками, заступниками, завідувачами, головними, провідними 
спеціалістами і спеціалістами вищої та нижчої ланки судової системи затверджених на 
початок 2018, 2019 та 2020 р.р.

Приклад дискримінації №1:

СХЕМА
посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів,

органів та установ системи правосуддя

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу
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Керівник 
держоргану, 

секретаріату (А1)

6,8 6,81 9 6,8 6,81 8,66 6,8 6,81 7,31

Заступник
керівника

державного органу, 
секретаріату (АЗ)

5,5 5,68 8,11 5,5 5,68 7,81 5,5 5,68 6,59

Керівник 
апарату суду, 

територіального 
управління (Б1)

4,7 4 3,62 3,8 3 2,78

Заступник 
керівника апарату

суду,
територіального 
управління (Б1)

4,39 3,63 3,28 3,5 2,81 2,64



Керівник відділу у 
складі

департаменту, 
служби, 

самостійного 
управління (БЗ)

3,4 2,84 3,4 3,4 2,84 3,28 3,4 2,84 2,76 2,27 1,84 1,68 1,59 1,45

Завідувач сектору 
у складі 

департаменту, 
служби, 

самостійного 
управління, відділу 

(БЗ)

3,1 2,5 2,97 3,1 2,5 2,86 3,1 2,5 2,41 2,04 1,65 1,5 1,97 1,56 1,42

Головний 
спеціаліст,

головний консультант
(В1)

2,8 2,27 2,62 2,8 2,27 2,52 2,8 2,27 2,12 1,8 1,45 1,31 1,55 1,39 1,26

Провідний 
спеціаліст, старший 

судовий 
розпорядник, 

старший секретар 
суду, консультант 

суду, секретар 
судового засідання 

(В2)

2,3 1,79 2,09 2,3 1,79 2,01 2,3 1,79 1,7 1,66 1,33 1,21 1,32 1,08 1,01

Спеціаліст, 
судовий 

розпорядник, 
секретар еуду, 

консультант (ВЗ)

2,1 1,65 1,95 2,1 1,65 1,88 2,1 1,65 1,58 1,36 1,08 1,01

З таблиці вбачається, що з року в р ік  коефіцієнти керівних посад державних 
службовців вищої кат егорії та рівня держ авної установи збільшуються за рахунок  
зниження коефіцієнтів посад державних служ бовців нижчого рівня.

Приклад дискримінації №2:

Також, необхідно звернути увагу на так звані «приховані» додаткові 
коефіцієнти, які зазначаються у примітках до Постанови КМУ №358 від 24.05.2017 в 
редакціях від 25.01.2018 №24, від 06.02.2019 №102, від 12.02.2020 №72.

1. Так у примітках Постанови КМУ №358 від 24.05.2017 (редакція від 25.01.2018 
№24) було передбачено, що:

«/. Посадові оклади державних слуоісбовців секретаріату Вищої ради правосуддя, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, апарату Верховного Суду (Верховного Суду 
України), вищих спеціалізованих судів, ДСА, передбачені цією схемою, підвищуються на 25 
відсотків.

Схема посадових окладів в редакції Постанови КМ №24 від 25.01.2018 -



Тобто, з вищенаведеиого вбачається, що оіспад у 2018 для групи 9 у державних 
органах, юрисдикція яких поширюється иа територію одного або кількох районів, 
міст обласного значення, було обмежно і становив -  2643грн., керівників апарат}^ 
суду -  10000 грн., для групи 9 у державгшх органах вищої категорії оклад становив -  
5500 грн. множений на 25% = 6875 грн.. а для керівників органу -  18000 грн. 
множений на 25% = 22500 грн..

Нагадаємо що мінімальну зарплату у 2018 році було встановлено на рівні 3723 грн.

2. У примітках Постанови КМУ №358 від 24.05.2017 (редакція від 06.02.2019 
№102) було передбачено, що:

«2.Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів, апарату Верховного Суду (Верховного Суду України), вищих спеціалізованих 
судів, ДСА визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25.

{Схема посадових окладів в редакції Постанови KM №  102 від 06.02.2019 - 
застосовується з 1 січня 2019року}»

Тобто вбачається, що оклад у 2019 для групи 9 у державних органах, юрисдикція 
яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення 
становив -  3524 грн., керівників апарату суду 10572 грн., для групи 9 у державних 
органах вищої категорії оклад сгаиовив -  5810 гри. множений на 1,25 = 7260 г рн., а 
для керівників органу -  24000 грн. множений иа 1.25 = 30000 грн.

Нагадаємо що мінімальну зарплату у 2019 році було встановлено на рівні 4173 грн.

3. Примітками Постанови КМУ №358 від 24.05.2017 (редакція від 12.02.2020 
№72) було передбачено наступне:

«2. Посадові оклади дерзісавних службовців апарату Верховного Суду (Верховного 
Суду України) визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,3.

3. Посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя. 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначаються відповідно до цієї схеми з 
коефіцієнтом 1,35.

4. Посадові оклади державних службовців ДСА визначаються відповідно до цієї схеми 
з коефіцієнтом 1,6.

{Схема посадових окладів в редакції Постанови KM №72 від 12.02.2020 - 
застосовується з 1 січня 2020 року}»

Таким чином оклад у 2020 для групи 9 у державних органах, юрисдикція яких 
поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення 
становив -  4204грн., керівників апарату суду -  11690 гри., для групи 9 у державних 
органах вищої категорії оклад становив - 8240 грн. множений на 1.3 10712 грн., а
для керівників органу -  37836 грн. множений на 1,3 = 49190 грн.

Нагадаємо що мінімальну зарплату у 2020 році було встановлено до вересня 
місяця на рівні 4723 грн.

Проаналізувавши зростання окладів за останні три роки ми маємо наступну 
картину. Для працівників вищої категорії та рівня державних судових установ оклади 
зросли майже удвічі - мінімальний -  6875 грн. у 2018 про ги - 10712 і рн. у 2020; 
максимальний -  22500грн. у 2018 проти -  49190грн. у 2020.

застосовується з І січня 2018 року!»



Для працівників нижчої категорії та рівня державних судових установ, тобто 
для працівників міських загальних судів, оклади зросли у середньому на 700 грн. - 
мінімальний -  2643грн., (мінімальна зарплата 2018р. - 3723) проти - 4204ірн.. 
(мінімальна зарплата 2020р. -  4723 грн.); макси.міиіьний оклад -  10000грн. у 2018 
проти -  11690грн. у 2020. Це є пряма дискримінація працівників нижчої 
категорії та рівня державних судових установ.

І це тільки приклад розрахунку окладів державних службовців вищого 
рівня та категорій без врахування обов’язкових премій у ЗО відсотків та 
надбавок у монад 100 відсотків.

Ситуація з окладами та в цілому із заробітною платою у системі правосуддя 
доведена до абсурду, як можна пояснити працівнику канцелярії (оклад 4204грн.) 
секретарю судових засідань (оклад 4250рн.) або помічнику судді з окладом 9921 грн., що 
працівник, який працює у підрозділі служби судової охорони і до основних обов’язків 
якого входить перевірка та котроль відвідувачів суду заробляє у двічі більше ніж 
кваліфікований державний службовець чи працівник патронатної служби суду в 
обов’язки яких входить вміння користуватись комп’ютером, програмами відео та 
звукозаписом, програмою автоматизованої системи документообігу із знаннями 
процесуального та матеріального права України.

Крім того, варто зазначити, що суди справляли правосуддя навіть в умовах 
введеного постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУЮ-19» жорсткого 
карантину, ризикуючи своїм здоров’ям та життям. При цьому, якщо працівникам 
правоохоронних органів або лікарям а також службі судової охорони встановлюються 
сз'имулюючі виплати за роботу під час карантину, працівники апарату суду таких виплат 
не отримували, навіть за умови обмеження суддівської винагороди, що свідчить про певну 
дискримінацію в цьому питанні.

У час загрози державному суверенітету України, нестабільної економічної 
ситуації, поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
невпинного зростання цін на комунальні тарифи, продукти харчування, ліки, товари та 
послуги, що необхідні для життя кожної людини, більшість працівників місцевих судів, 
які є державними службовцями і становлять 70% від загальної кількості працівників суду, 
отримують заробітну плату на рівні мінімальної зарплати.

Судячи з публікацій у ЗМІ до кінця поточного року на отримання стимулюючих 
виплат у вигляді премій та надбавки працівникам апарату не слід очікувати у зв’язку з 
відсутністю коштів у бюджеті. Проектом бюджету на 2021 рік передбачена ще менша 
сума на забезпечення функціонування судів, що у свою чергу вплине і на розміри 
заробітних плат працівників місцевих судів.

Ми мали надію, що численні звернення наших колег стосовно збільшення 
заробітних плат та рівня соціального захисту будуть враховані, а питання заробітної 
плати буде врегульовано. Згідно ст. 50 Закону України «Про державну службу» держава 
забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного 
виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної 
та ініціативної роботи, однак держава, яка має захищати нас ставить працівників суду у 
скрутне матеріальне становище, принижуючи мізерними зарплатами та постійним 
ігноруванням звернень та пропозицій з цього приводу.



з огляду на наведене, для незалежного виконання своїх службових обов’язків, 
доброчесній, ініціативній роботі та безумовному створенню судів Європейського зразка, 
наполегливо просимо Вас розглянути наше звернення.

Раду суддів України просимо винести дане звернення на черговий XVIII 
з ’їзд суддів України з метою обговорення стану заробітної плати працівників 
міських судів загальної юрисдикції.

Комітет Верховної Ради України з питань правової поліїики і Комітет Верховної 
Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
реіїоначьного розвитку та містобудування просимо розгляну ти дане звернення з метою 
розробки та внесення відповідних змін до законодавства яке регулює оплату праці 
державних службовців.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. Міністерство соціальної 
політики України та Міністерство фінансів України наполегливо просимо переглянути 
СХЕМУ посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, 
органів та установ системи правосуддя за фупами оплати праці з метою знищення 
дискримінації в окладах державних службовців вищої та нижчої ланки судової системи, а 
також просимо переглянути фінансування судової системи України у 2020 році та проект 
бюджету на 2021 рік, збільщивщи фонд оплати праці працівників місцевих судів, 
забезпечити виплати щомісячних премій та надбавок, які будуть забезпечувати належний 
рівень життя працівника суду.

З огляду на скрутне становище з фінансуванням судової системи та економією 
офісного паперу і марок, змущені повідомити, що цей лист-звернення направляється 
адресатам в електронному, сканованому вигляді з електронно-цифровим підписом 
відповідальної особи суду.

Про результати розгляду даного звернення просимо повідомити на елекіронну 
адресу суду.

З повагою.

Працівники сут: /
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