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Маловацькому Олексію Володимировичу 

 

Шановний Олексію Володимировичу! 

 

Як відомо, з 01.01.2020 року всі члени та співробітники Вищої ради правосуддя 

(далі – ВРП) без будь-яких обмежень мають вільний доступ до системи 

«Прецедент»® (www.precedent.ua) на договірній основі та активно використовують 

її. 

Дозвольте нагадати про наявність в системі «Прецедент» ® повної бази ВРП, яка 

щоденно оновлюється, однак має суттєві відмінності по функціоналу від цієї ж бази, 

розміщеної на офіційному сайті ВРП. 

Так, з метою забезпечення зручної та ефективної роботи членів і співробітників 

ВРП, аналітиками системи «Прецедент» ® здійснюється щоденна ідентифікація 

певних рішень ВРП, їх систематизація, а також інтеграція таких рішень із судовою 

практикою з постійним оновленням статусу рішень ВРП та КАС ВС (у разі 

наявності інформації). Крім того, постійно впроваджується новий функціонал 

загального характеру. 

 

Зокрема: 

1) Здійснюється щоденна ідентифікація та систематизація певної практики 

ВРП для спрощення доступу до таких рішень в «один клік», наприклад, в меню  

«Налаштування переліку документів»  для розділу «ВРП» з’явилась можливість 

отримати лише рішення ВРП певної категорії, а саме: 
 рішення ВРП про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; 

 рішення ВРП про звільнення суддів на підставі п. 2 ч. 6 ст. 126 Конституції 

України; 

 рішення ВРП про звільнення суддів на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції 

України; 

 рішення ВРП про звільнення суддів на підставі пп. 4 п. 16-1 розділу XV 

«Перехідні положення» Конституції України; 

 рішення ВРП про відмову у звільненні з посад суддів у зв’язку з поданням 

заяв про відставку; 

 рішення ВРП про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя; 

 рішення ВРП  про тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя 

у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності; 

 рішення ВРП  про надання згоди на затримання суддів або утримання суддів 

під вартою чи арештом; 

 рішення ВРП про відмову у звільненні з посади судді у зв’язку з поданням 

заяви про відставку; 



 рішення ВРП щодо оскарження рішень Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів/Кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного 

провадження щодо прокурорів; 

 

2) В автоматичному режимі здійснюється щоденна ідентифікація всіх рішень 

КАС ВС як суду першої інстанції, та постанов Великої Палати Верховного Суду (далі 

– ВП ВС), а також окремих думок суддів КАС ВС та ВП ВС у справах щодо 

ВРП/ВККС України.  
Основною метою такої ідентифікації є відображення вищевказаної судової 

практики по розділу «ВРП» одночасно з практикою ВРП «за замовчуванням», що 

зручно при користуванні та моніторингу практики ВРП та Верховного Суду. 

Корегувати таке групове відображення даних або, наприклад, обрати лише 

окремі думки суддів КАС ВС та ВП ВС можливо в меню «Налаштування переліку 

документів»  для розділу «ВРП». 

 

3) З метою забезпечення інтеграції практики ВРП між своєю практикою та 

судовою практикою щоденно здійснюється моніторинг всіх рішень ВРП, а також всіх 

рішень Верховного Суду, зокрема рішень КАС ВС та ВП ВС, щодо практики по 

спорам з ВРП / ВРЮ / ВККС України / КДКП, що дозволяє постійно встановлювати 

факти скасування або зміни будь-якого рішення ВРП, тобто відстежувати зміну 

статусу рішень ВРП або навпаки - встановлювати факт залишення таких рішень в 

силі за результатами оскарження. 

При цьому кожне рішення ВРП, яке оскаржувалось чи оскаржується, містить 

посилання на суб’єкт такого оскарження (П.І.Б.), а також повну історію такого 

оскарження із гіперпосиланнями на відповідні рішення ВРП/ВРЮ/КАС ВС/ВП ВС/ 

КДКП/ВСУ/ВАСУ та нормативну базу (укази Президента України та/або постанови 

Верховної Ради України). 

По кожному судді ведеться, по суті, картка судді. 
Планується комфортний механізм видачі всіх рішень щодо судді.  

 

Таким чином, в базі рішень ВРП, яка знаходиться в системі «Прецедент»®, 

щоденно контролюється статус кожного рішення ВРП та рішення/ухвали    КАС 

ВС на предмет зміни або скасування таких рішень, тобто здійснюється повна та 

локальна інтеграція рішень ВРП/ВРЮ між собою, а також повна зовнішня  

інтеграція практики ВРП/ВРЮ із практикою Верховного Суду, Верховного Суду 

України та Вищого адміністративного суду України. 

 

Рекомендуємо також використовувати функціонал «Зв'язки», оскільки він 

дозволяє миттєво отримати всі пов’язані рішення по розділу ВРП.   

 

4) Звертаємо Вашу увагу на цікавий функціонал «Ultra-Прецедент», який 

забезпечує ідентифікацію та візуальне маркування певної категорій рішень, зокрема: 

- всі рішення ВРП за результатами первинної ідентифікації та 

систематизації згідно з пунктом 1 цього листа позначаються знаком оклику 

зеленого кольору  в лівій частині інтерфейсу; 

- постанови ВП ВС, які скасували чи змінили зазначені рішення ВРП чи 

рішення/ухвали КАС ВС, позначаються знаком оклику зеленого кольору  в лівій 

частині інтерфейсу; 



- рішення/ухвали ВРП, які скасовані або змінені іншими рішеннями ВРП чи 

відповідно до рішень КАС ВС або ВП ВС, позначаються знаком оклику червоного 

кольору  в лівій частині інтерфейсу; 

- рішення/ухвали КАС ВС, які скасовані чи змінені згідно з рішеннями        ВП 

ВС, позначаються знаком оклику червоного  кольору в лівій частині інтерфейсу; 

- ухвали ВРП «Про виправленні описок» та ухвали ВРП в які, по суті, внесено 

зміни, позначаються знаком оклику жовтогарячого кольору  в лівій частині 

інтерфейсу. 

У верхній частині кожного такого рішення є коментар у відповідному фоні знаку 

оклику, який містить повну інформацію про суб’єкт оскарження, зміст та поточний 

статус рішення, а також гіперпосилання на всі пов’язані рішення ВРП/ВРЮ/КАС 

ВС/ВП ВС/КДКП/ВСУ/ВАСУ та нормативну базу. 

Функціонал «Ultra-Прецедент» значно спрощує візуальну ідентифікацію таких 

рішень у списку, у тому числі за результатами пошуку, що, по суті, унеможливлює 

нерозуміння відносно статусу такого рішення та помилкове застосування скасованого 

чи зміненого рішення. 

 

5) З’явилась можливість обрати лише:  

- скасовані та змінені рішення/ухвали ВРП/ВРЮ (функціонал знаходиться в 

розділі «ВРП»);  

- скасовані та змінені рішення/ухвали КАС ВС (функціонал знаходиться в 

розділі «КАС ВС»);  

- скасовані та змінені рішення апеляційних судів, у тому числі по кожному 

суду окремо (функціонал знаходиться в розділі «Апеляційна інстанція»).   

Такі рішення позначаються знаком оклику червоного кольору  в лівій частині 

інтерфейсу. Виконується щоденне оновлення. 

6) В систему «Прецедент» ® додано практику судів першої та апеляційної 

інстанцій, що є необхідним для аналітичної роботи по дисциплінарним справам. 

7) З новим функціоналом загального характеру та динамікою його 

впровадження можна ознайомитись за посиланням: https://precedent.ua/about-update.   

На наш погляд, зазначений вище функціонал  в цілому не тільки не має 
аналогів в Україні, але й сприяє підвищенню ефективності використання 

робочого часу.  

 

Пропонуємо для перегляду відео-презентації щодо роботи функціоналу.  

Повна версія: https://bit.ly/3sH0Wvy  

Скорочена версія: https://bit.ly/3m5q8JF  

 

Прошу ознайомити зі змістом цього листа всіх співробітників та членів ВРП. 

 

 

З усіх питань / зауважень / пропозицій прошу звертатися на електронну адресу 

welcome@precedent.ua та/або за телефоном +38(096)885-45-45. 

 

Дякуємо за співпрацю!   

 

        Генеральний директор      ________________________________     П.Ю. Хомяк
  

        30.03.2021 


