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Комітет Верховної Ради України
з питань правової політики
Про розгляд законопроекту
за реєстр. № 4637 від 25.11.2020

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
3 березня 2021 року (протокол № 79) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій
і статус суддів" та інших законодавчих актів України щодо мотивування
судових рішень (реєстр. № 4637 від 25.11.2020), поданий народними
депутатами України Гетманцевим Д.О., Совою О.Г. та іншими.
Законопроектом запропоновано зміни щодо процедури вирішення
господарських, цивільних і адміністративних спорів судами України. При
цьому, змінами до Господарського процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та Цивільного процесуального
кодексу України розширюється можливість застосування письмового
опитування учасників справи.
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація
положень законопроекту під час його практичного застосування після його
прийняття та набрання чинності не впливатиме на видаткову та дохідну
частини державного або місцевих бюджетів.
У експертному висновку Міністерства фінансів України до поданого
законопроекту зазначається, що прийняття законопроекту матиме вплив на
показники державного бюджету, оскільки здійснення поштових відправлень,
пов’язаних з наданням письмових відповідей суб’єктами владних
повноважень, у разі коли вони є учасниками судових процесів, може
потребувати додаткових видатків державного бюджету.
Слід зазначити, що відповідно до вимог частини першої статті 27
Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України
до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету
суб’єкту права законодавчої ініціативи належить надати фінансовоекономічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції
змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або
джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості
бюджету, проте, відповідні матеріали у супровідних документах до цього
законопроекту відсутні.

За підсумками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону
України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
та інших законодавчих актів України щодо мотивування судових рішень
(реєстр. № 4637 від 25.11.2020), поданий народними депутатами України
Гетманцевим Д.О., Совою О.Г. та іншими, матиме вплив на показники
державного бюджету (може збільшувати видатки державного бюджету). У разі
прийняття відповідного закону до 15 липня 2021 року він має вводитися в дію
не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 2021 року - не раніше 1 січня
2023 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття
закону).
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