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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до Кодексу 
адміністративного судочинства України щодо підсудності 

справ Верховному Суду як суду першої інстанції
 (реєстр. № 5067 від 15 лютого 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 17 лютого 2021 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 11 березня 
2021 року (протокол № 50) проект Закону про внесення змін до Кодексу 
адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному 
Суду як суду першої інстанції (реєстр. № 5067 від 15 лютого 2021 року), поданий 
Президентом України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою цілями та завданнями Законопроекту є 
запровадження належного високого рівня суддівського розгляду 
адміністративних справ щодо оскарження актів Кабінету Міністрів України, 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку 
України та інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких 
поширюються на всю територію України.

Так, у Законопроекті пропонується визначити, що Верховному Суду як                    
суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження нормативно-правових 
актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу 
виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних 
повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, 
виключивши відповідні категорії справ з виключної підсудності окружного 
адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється                              
на місто Київ. 

Розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) 
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України здійснюється Верховним 
Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти 
суддів. Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим 
актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, інших 
суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю 
територію України, розглядаються Верховним Судом у складі колегії 
Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів. Судом 



апеляційної інстанції у зазначених вище справах пропонується визначити 
Велику Палату Верховного Суду.

Також Законопроектом уточнюється значення терміну «нормативно-
правовий акт» для цілей Кодексу.

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття 
Законопроекту дасть змогу забезпечити право громадян на справедливе судове 
рішення, постановлене незалежним та безстороннім судом.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін 
до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ 
Верховному Суду як суду першої інстанції (реєстр. № 5067 від 15 лютого 2021 
року), поданий Президентом України.
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