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В И С Н О В О К

щодо проекту 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)

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 внесення зміни 
до розділу ХІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 5370 від 13 квітня 2021 року), поданий 
Президентом України як невідкладний (далі – Законопроект).

Законопроектом пропонується доповнити розділ ХІІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» новим 
пунктом 32 наступного змісту: «Установити, що під час ліквідації Окружного 
адміністративного суду міста Києва положення частини шостої статті 147 
цього Закону щодо порядку припинення здійснення правосуддя судом, що 
ліквідується, та передачі ним судових справ застосовуються з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України «Про ліквідацію Окружного 
адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського 
окружного адміністративного суду».

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття зазначеного 
Законопроекту забезпечить належну реалізацію в майбутньому положень 
Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста 
Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду», 
(відповідний законопроект реєстр. № 5369 від 13 квітня 2021 року, поданий 
Президентом України як невідкладний).

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Основного Закону 
України судоустрій, судочинство визначаються виключно законами 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 
зміни до розділу ХІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 



«Про судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 5370 від 13 квітня 2021 року), 
поданий Президентом України як невідкладний.
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