
Проект 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України  
 (щодо фінансування судової влади) 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  

 

1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни: 

 

1) статтю 34 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту: 

 

«3. Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів Конституційним 

Судом України, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими 

судами, Державною судовою адміністрацією України мають враховувати 

нормативи фінансового забезпечення судів загальної юрисдикції, 

розроблених відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

та не можуть запроваджувати обмеження, визначені у частині другій цієї 

статті. 

4. Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів Конституційним 

Судом України, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими 

судами, Державною судовою адміністрацією України погоджуються 

Міністерством фінансів України з Комітетом Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належать питання бюджету»; 

 

2) статтю 35 доповнити частиною четвертою такого змісту: 

 

«4. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України щодо 

фінансового забезпечення діяльності судів (Конституційний Суд України, 

Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Державна судова 

адміністрація України) подають бюджетні запити до Комітету Верховної 

Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, а їх 

копії – до Міністерства фінансів України для надання відповідних 

висновків»; 

 

3) доповнити статтю 36 частиною другою такого змісту: 

 

«2. Якщо Міністерство фінансів України вважає, що бюджетні запити 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих 



спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України не 

обґрунтовані чи не можуть бути задоволені, Міністерство фінансів України  

включає їх до пропозиції проекту Державного бюджету України і разом із 

проектом Закону України «Про Державний бюджет України» подає на 

розгляд Кабінету Міністрів України аргументовані висновки із зазначенням 

причин, що перешкоджають задоволенню цих запитів, та пропозиції щодо 

шляхів усунення розбіжностей»; 

 

у зв’язку з цим частини другу та третю статті 36 вважати частинами 

третьою та четвертою цієї статті; 

 

4) доповнити статтю 37 частиною третьою такого змісту: 
 

«3. Якщо Кабінет Міністрів України вважає, що бюджетні запити 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих 

спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України не 

обґрунтовані чи не можуть бути задоволені, він також подає до Верховної 

Ради України відповідний висновок із зазначенням причин, що 

перешкоджають задоволенню цих запитів, та пропозиції щодо шляхів 

усунення розбіжностей»; 

 

у зв’язку з цим частину третю статті 37 вважати частиною четвертою 

цієї статті. 

 

2. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41 - 43, ст. 529) такі зміни:  

  

1) частину п’яту статті 127 доповнити новим пунктом 7 такого змісту: 

 

«7) за поданням відповідних рад суддів, конференцій суддів та за 

погодженням з головними розпорядниками коштів Державного бюджету 

України щодо фінансового забезпечення діяльності судів загальної 

юрисдикції затверджує єдині нормативи витрат щодо розгляду судами 

справ»;  

 

у зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8;  

  

2) у статті 142: 

 

доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту: 

«5. Зменшення розміру фінансування судів на наступний рік, не більше 

ніж на 5 відсотків може здійснюватися тільки за згодою Ради суддів України. 



6. Зменшення розміру фінансування судів на наступний рік, більше ніж 

на 5 відсотків може здійснюватися за згодою З’їзду суддів України», а в 

період між з’їздами Радою суддів України; 

 

у частині шостій слова «визначаються законом» замінити словами 

«визначаються Бюджетним кодексом України»; 

 

частини п’яту та шосту статті 142 вважати частинами сьомою та 

восьмою  цієї статті; 

  

3) частину п’яту статті 149 доповнити другим реченням такого змісту: 

 

«Розміри посадових окладів керівників апаратів судів встановлюються 

у відсотковому відношенні до посадового окладу судді відповідного суду і не 

можуть бути меншими від 50 відсотків їх окладів. Посадовий оклад 

працівника апарату суду не може бути меншим від 30 відсотків посадового 

окладу суді, відповідного суду». 

 

3. Статтю 157 Регламенту Верховної Ради України, затверджений 

Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2010 р., № 14 - 17, ст. 133; 2011 р., № 12, ст. 84) 

доповнити частиною 4-1 наступного змісту: 
 

«4-1. В обговоренні питання щодо  фінансування судів та інших органів 

і установ судової системи обов’язково беруть участь представники Ради 

суддів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, 

вищих спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України». 

 

5. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування.  

  

  

Голова Верховної Ради 

               України                                                         
 
 


