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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання окремих питань 

проходження служби у Службі судової охорони
(реєстр. № 3935 від 24 липня 2020 року)

Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 14 січня 
2021 року (протокол № 44) зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів 
права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання окремих питань 
проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935 від 24 липня 
2020 року), поданого народним депутатом України Божиком В.І., та прийнятого 
парламентом за основу (далі  – Законопроект).

За результатами надходження у встановленому порядку пропозицій та 
поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи у Комітеті підготовлено 
порівняльну таблицю до Законопроекту, яка містила 27 поправок і пропозицій 
від 7 народних депутатів України. За результатом розгляду поправок і 
пропозицій на засіданні Комітету 14 поправок враховано (з них 1 – частково), 
13 поправок відхилено.

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

Заступник Голови Комітету Божик В.І. за результатами опрацювання 
зауважень Управління з метою усунення неузгодженостей та неточностей у 
тексті Законопроекту подав наступні поправки та пропозиції, які внесені до 
порівняльної таблиці:

1) назву Проекту Закону викласти в такій редакції: «Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
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та деяких законів України щодо врегулювання окремих питань правового 
статусу працівників Служби судової охорони»;

2) абзац перший Розділу I замінити наступними абзацами такого змісту:
«I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної 

Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 із наступними змінами):»;

3) доповнити новим абзацом такого змісту:
«1) частину першу статті 105 доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) підготовку працівників Служби судової охорони та підвищення рівня 

їхньої кваліфікації»;

4) після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«у частині шостій статті 161 слова «або як структурні підрозділи 

центрального органу управління Служби, що не мають статусу юридичної 
особи» виключити»;

5) доповнити статтею 162-1 такого змісту:
«162-1. Правовий статус працівників Служби судової охорони
1. До працівників Служби судової охорони належать особи якім присвоєно 

спеціальні звання співробітників Служби судової охорони, державні службовці 
та особи, які уклали трудовий договір із Службою судової охорони.

2. Порядок проходження служби співробітниками Служби судової 
охорони регулюється цим Законом та Положенням, яке затверджується Вищою 
радою правосуддя за поданням Голови Служби судової охорони, погодженим з 
Державною судовою адміністрацією України.

3. На державних службовців Служби судової охорони поширюється дія 
Закону України «Про державну служб». Посади державних службовців Служби 
судової охорони відносяться до відповідних категорій посад державної служби в 
порядку, встановленому законодавством.

4. Повноваження керівника державної служби у Службі судової охорони 
здійснюють Голова Служби судової охорони та керівники територіальних 
підрозділів Служби судової охорони.

5. Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із Службою 
судової охорони, регулюються законодавством України про працю.

6. Для захисту своїх прав та законних інтересів працівники Служби судової 
охорони можуть утворювати професійні об’єднання та професійні спілки 
відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
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діяльності». Професійним спілкам співробітників Служби судової охорони та їх 
членам заборонено організовувати страйки або брати в них участь»;

6) підпункт перший пункту 3 викласти в такій редакції:
«доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. На співробітників Служби судової охорони поширюється 

Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням 
особливостей, визначених цим Законом.

Порядок проведення службового розслідування стосовно співробітників 
Служби судової охорони та утворення дисциплінарних комісій, їх повноваження 
встановлюється Головою Служби судової охорони»;

7) підпункт другий пункту третього викласти в такій редакції:
«абзац другий частини четвертої та частину шосту виключити»;

8) пункт четвертий виключити;

9) абзаци перший – третій розділу II виключити;

10) абзац другий підпункту «а» викласти в такій редакції:
«Повноваження керівника державної служби у Службі судової охорони 

здійснює Голова Служби судової охорони та керівники територіальних 
підрозділів Служби судової охорони»;

11) доповнити новими абзацами такого змісту:
«II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає 
чинності з 1 січня 2022 року».

Таким чином, за результатами розгляду 38 поправок і пропозицій на 
засіданні Комітету 14 квітня 2021 року (протокол № 52) 25 поправок враховано 
(з них по 3 – редакційно та частково), 13 поправок 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 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання окремих 
питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр.  №  3935 від 
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24  липня 2020 року) 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 Заступника Голови 
Комітету Божика В.І.

Голова Комітету    А.Є. КОСТІН
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