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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста 
Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду 

(реєстр. № 5369 від 13 квітня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 13 квітня 
2021 року Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 
19 травня 2021 року (протокол № 56) проект Закону про ліквідацію Окружного 
адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського 
окружного адміністративного суду (реєстр. № 5369 від 13 квітня 2021 року), 
поданий Президентом України як невідкладний (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою метою Законопроекту є необхідність 
забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ 
незалежним і безстороннім судом та підвищення рівня довіри до судової гілки 
влади.

Законопроектом пропонується:
- ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва;
- утворити Київський міський окружний адміністративний суд із 

місцезнаходженням у місті Києві та визначити, що територіальна юрисдикція 
Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто 
Київ;

- установити, що з дня набрання чинності Законом Окружний 
адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя, а розгляд 
і вирішення адміністративних справ, підсудних цьому суду, до початку роботи 
Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься 
Київським окружним адміністративним судом. 

З метою належної реалізації зазначеного Законопроекту суб’єктом права 
законодавчої ініціативи також внесено проект Закону про внесення зміни до 
розділу ХІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 5370 від 13 квітня 2021 року). Обидва 
законопроекти є змістовно пов’язаними.

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття зазначеного 
Законопроекту допоможе підвищити рівень довіри до судової гілки влади та 
забезпечити функціонування незалежного та неупередженого суду, що 
відповідатиме високим суспільним очікуванням та запиту на справедливість.  



Згідно з частиною другою статті 125 Основного Закону України суд 
утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого 
вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з 
Вищою радою правосуддя.

Як зазначено у пояснювальній записці до Законопроекту відповідно до 
вимог Конституції України Глава держави провів консультації з Вищою радою 
правосуддя щодо питання ліквідації Окружного адміністративного суду міста 
Києва.

Вища рада правосуддя у своєму консультативному висновку від                  
4 березня 2021 року не висловила позиції щодо підтримки чи непідтримки 
законопроекту, зазначивши, що «реалізація вказаного законопроекту не 
видається можливою до моменту створення та початку роботи повноважного 
складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки переведення 
суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на 
підставі та в межах рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України».

Виходячи з викладеного вище, Глава держави вніс до Верховної Ради 
України доопрацьований після консультацій з Вищою радою правосуддя 
законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва 
та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

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 
ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення 
Київського міського окружного адміністративного суду (реєстр. № 5369 
від 13 квітня 2021 року), поданий Президентом України як невідкладний.
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