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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 

(реєстр. № 5067-2 від 18 лютого 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 19 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 (реєстр. 
№ 5067-2 від 18 лютого 2021 року) (далі – Законопроект), поданий народними 
депутатами України Ткаченком О.М., Кабаченком В.В. як альтернативний до 
законопроекту за реєстр. № 5067.

Згідно з пояснювальною запискою основною метою Законопроекту є 
попередження та уникнення випадків можливих маніпуляцій з рішеннями 
суб'єктів владних повноважень, які можуть провокуватися через їх оскарження в 
судовому порядку.

Так, у Законопроекті пропонується внести зміни до статей 4, 22, 27, 264 
Кодексу адміністративного судочинства України та визначити за спорами щодо 
оскарження актів центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів 
та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю 
територію України, виключну юрисдикцію апеляційного адміністративного суду 
в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, залишивши за Верховним Судом 
у даному випадку лише функцію суду апеляційної інстанції.

Таким чином, на думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, буде 
досягнута мета покращення якості судового перегляду вказаних нормативно-
правових актів при мінімізації негативних ризиків у вигляді додаткового 
навантаження з розгляду справ на найвищий суд у системі судоустрою України.

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 
(реєстр. № 5067-2 від 18 лютого 2021 року), поданий народними депутатами 
України Ткаченком О.М., Кабаченком В.В.
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