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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 питання оплати праці працівників судів 

(реєстр. № 6311 від 16 листопада 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 17 листопада            
2021 року Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув 
на своєму засіданні 20 січня 2022 року (протокол № 78) проект Закону про 
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
врегулювання питання оплати праці працівників судів (реєстр. № 6311 від            
16 листопада 2021 року), поданий народними депутатами України             
Демченком С.О. та іншими (далі – Законопроект). 

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його метою є 
врегулювання питання оплати праці працівників судів та створення належних 
умов для функціонування судів, гарантованих Конституцією України.

Авторами Законопроекту пропонується забезпечити 
конкурентоспроможність заробітної плати працівників судів шляхом 
запровадження єдиних підходів до розрахунку розмірів посадових окладів 
працівників апаратів судів. Для цього пропонується внести зміни до законів 
України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу».

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  зазначає про 
важливість забезпечення справедливого та конкурентоспроможного рівня 
оплати праці працівників апаратів судів та підтримує Законопроект.

Інститут законодавства Верховної Ради України, Рада суддів України та 
Державна судова адміністрація України також підтримують Законопроект.

Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України та 
Національне агентство України з питань державної служби вказують у своїх 
висновках на ряд зауважень до Законопроекту та звертають увагу на те, що 
підвищення оплати праці працівників апаратів судів доцільно розглядати 
комплексно разом із підвищенням оплати праці державних службовців інших 
державних органів, а також працівників усіх установ, закладів та організацій, що 
фінансуються з бюджету, виходячи з фінансових можливостей Державного 
бюджету України.
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Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного шостої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання 
питання оплати праці працівників судів (реєстр. № 6311 від 16 листопада          
2021 року), поданий народними депутатами України Демченком С.О. та іншими.

Голова Комітету          А.Є. Костін

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костін Андрій Євгенович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000053E22E0027179400
Дійсний до: 28.04.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-26/03-2022/17493 від 21.01.2022


