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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
(реєстр. № 3985 від 13 серпня 2020 року)

Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 
24 лютого 2021 року (протокол № 48) зауваження і пропозиції, що надійшли від 
суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985), поданого 
народним депутатом України Бабієм Р.В. та іншими народними депутатами 
України і прийнятого парламентом за основу (далі – Законопроект).

Комітетом до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до 
Законопроекту, яка містила 103 поправки і пропозиції, за результатом розгляду 
яких 52 поправки враховано (включаючи враховано частково та враховано 
редакційно), 51 поправка відхилена. 

29 березня 2021 року Головне юридичне управління Апарату Верховної 
Ради України (далі – Управління) направило Комітету зауваження та пропозиції 
до Законопроекту.

Член Комітету народний депутат України Бабій Р.В. за результатами 
опрацювання зауважень Управління, з метою усунення неузгодженостей та 
неточностей у тексті Законопроекту, відповідно до частини шостої статті 118 
Регламенту Верховної Ради України подав поправки та пропозиції, які внесені 
до порівняльної таблиці, а саме:

1) частину третю статті 197 Господарського процесуального кодексу 
України  викласти в наступній редакції: 

«3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про 
Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що 
визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи»;



2) у розділі XI "Перехідні положення" Господарського процесуального 
кодексу України:

доповнити підпункт 17) після підпункту 17.15) новим підпунктом 17.16) 
такого змісту:

«17.16) учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із 
застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у 
порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією 
України»;

абзац двадцятий підпункту 17) пункту 1 замінити трьома абзацами такого 
змісту:

«Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи здійснюється поетапно.

Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня 
опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-
порталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення 
функціонування зазначеної в оголошенні підсистеми (модуля) Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для 
її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує 
оголошення у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої 
підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
повинно містити також посилання на відповідний підпункт підпункту 17 пункту 
1 розділу ХI «Перехідні положення» цього Кодексу, який передбачає 
особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення 
яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля)»;

3) відхилити поправку № 43. Частину 14 статті 7 Цивільного процесуального 
кодексу України залишити в чинній редакції;

4) частину першу статті 177 Цивільного процесуального кодексу України 
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі подання до суду позовної заяви та документів, що додаються до неї 
в електронній формі, позивач зобов’язаний додати до позовної заяви доказ 
надсилання листом з описом вкладення копій поданих до суду документів іншим 
учасникам справи»;

5) частину третю статті 212 Цивільного процесуального кодексу України 
викласти в такій редакції: 



«3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про 
Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що 
визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи»;

6) у розділі XIІІ «Перехідні положення» Цивільного процесуального 
кодексу України:

доповнити підпункт 15) пункту 1 після підпункту 15.15) новим підпунктом 
15.16) такого змісту:

«15.16) учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із 
застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у 
порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією 
України»;

абзац двадцятий підпункту 15 замінити трьома абзацами такого змісту: 
«Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи здійснюється поетапно.
Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня 
опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-
порталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення 
функціонування зазначеної в оголошенні підсистеми (модуля) Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для 
її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує 
оголошення у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої 
підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
повинно містити також посилання на відповідний підпункт підпункту 15 пункту 
1 розділу XIІІ «Перехідні положення» цього Кодексу, який передбачає 
особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення 
яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля)»;

7) відхилити поправку № 85. Частину 13 статті 10 Кодексу 
адміністративного судочинства України залишити в чинній редакції.

8) частини восьму і дев’яту статті 44 Кодексу адміністративного 
судочинства України викласти в такій редакції:



«8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися 
учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину 
судову інформаційно-телекомунікаційну систему та\або положеннями, що 
визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

9. У разі подання до суду документів в електронній формі учасник справи 
зобов’язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим 
учасникам справи копій поданих до суду документів»;

9) частину другу статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України 
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі подання до суду документів в електронній формі суб'єкт владних 
повноважень зобов’язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення 
іншим учасникам справи копій поданих до суду документів»;

10) частину третю статті 195 Кодексу адміністративного судочинства 
України викласти в наступній редакції: 

«3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про 
Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що 
визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи»;

11) у розділі VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного 
судочинства України:

доповнити підпункт 15) пункту 1 після підпункту 15.16) новим підпунктом 
15.17) такого змісту:

«15.17) учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із 
застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у 
порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією 
України»;

абзац двадцять перший підпункту 15) замінити трьома абзацами такого 
змісту:

«Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи здійснюється поетапно.

Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня 
опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-
порталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення 



функціонування зазначеної в оголошенні підсистеми (модуля) Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для 
її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує 
оголошення у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої 
підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
повинно містити також посилання на відповідний підпункт підпункту 15 пункту 
1 розділу VII «Перехідні положення» цього Кодексу, який передбачає 
особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення 
яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля)»;

12) Доповнити законопроект частиною п’ятою наступного змісту:
«5. У Законі України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу  
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 48, ст.436):

1) Пункт другий § 2 «Прикінцеві положення» Розділу 4 викласти в наступній 
редакції: 

«2. Підпункт 1 пункту 3 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня початку 
функціонування хоча б однієї з підсистем (модулів) Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи.

Підпункт 5 пункту 7 § 1 цього розділу вводиться в дію з дня початку 
функціонування підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи, що забезпечують автоматизований розподіл справ, 
добір осіб для запрошення до участі у здійсненні правосуддя як присяжних, 
можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, 
функціонування офіційних електронних адрес та функціонування процедури 
реєстрації, автентифікації та доступу осіб до функціонуючих підсистем 
(модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
(електронний кабінет).

Підпункти 1, 2, 4 пункту 13 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня початку 
функціонування підсистеми (модулю) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи, які забезпечують функціонування Єдиного 
державного реєстру судових рішень.

Підпункт "б" підпункту 1, підпункт "а" підпункту 3 пункту 17, пункт 19 § 1 
цього розділу вводяться в дію з дня початку функціонування підсистеми 
(модулю) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, які 
забезпечують функціонування процедури реєстрації, автентифікації та доступу 
осіб до функціонуючих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи (електронний кабінет).

Підпункт "б" підпункту 13 пункту 24 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня 
початку функціонування підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи, які забезпечують функціонування офіційних 
електронних адрес та функціонування процедури реєстрації, автентифікації та 



доступу осіб до підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи (електронний кабінет).

Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи здійснюється поетапно. Окремі підсистеми (модулі) 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають 
функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у 
газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади відповідного оголошення 
про створення та забезпечення функціонування вказаної в оголошенні 
підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 
Таке оголошення має містити інформацію про те, які саме підпункти, пункти 
цього розділу вводяться в дію у зв’язку із початком функціонування відповідної 
підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи». Про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її повного 
функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує 
оголошення у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади»;

2) Пункт перший § 2 «Прикінцеві положення» Розділу 5 викласти в 
наступній редакції:

«1. Пункти 4, 5, 14, 18 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня початку 
функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
та/або її окремих підсистем (модулів). 

Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи здійснюється поетапно. Окремі підсистеми (модулі) 
Єдиної судової інформаційно -телекомунікаційної системи починають 
функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у 
газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влад відповідного оголошення 
про створення та забезпечення функціонування вказаної в оголошенні 
підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 
Таке оголошення має містити інформацію про те, які саме пункти цього розділу 
вводяться в дію у зв’язку із початком функціонування відповідної підсистеми 
(модулю) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Про 
початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсистем 
(модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у газеті "Голос України" 
та на веб-порталі судової влади»;

13) розділ II законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність із набранням чинності цим 

Законом:
підпункт 1 пункту 25 параграфа 1 розділу 4 Закону України «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 



процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 48, 
ст. 436) щодо змін до статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»; 

пункт 2 параграфа 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону України 
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів»  (Відомості Верховної Ради 
України, 2017 р., № 48, ст.436) в частині введення в дію підпункту 1 пункту 25 
параграфа 1 розділу 4 цього Закону».

Таким чином, за результатами розгляду 141 поправки і пропозиції на 
засіданні Комітету 14 квітня 2021 року (протокол № 52) 88 поправок враховано 
(включаючи враховано частково та враховано редакційно), 53 поправки 
відхилено.

На підставі викладеного та керуючись частиною шостою статті 118 
Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики 
вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985), 
поданий народним депутатом України Бабієм Р.В. та іншими народними 
депутатами України, прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, 
запропонованій Комітетом, а також у разі прийняття Законопроекту як Закону 
доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату 
Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне 
доопрацювання його тексту.                                   

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити члена Комітету Бабія Р.В.
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