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На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. від 04.08.2016
№ 27388/1/1-16 до листа Рахункової палати від 20.07.2016 № 02-1407
Міністерством юстиції України розглянуто рішення Рахункової палати про
результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і
повідомляється.
У вказаному рішенні Рахункової палати порушуються питання щодо
внесення змін" до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Щодо цього слід зазначити, що Конституційною Комісією як спеціальним
допоміжним органом при Президентові України були підготовлені пропозиції
щодо внесення змін до Конституції України в частині правосуддя.
25.11.2015 до Верховної Ради України було внесено Президентом
України як невідкладний проект Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)» (реєстр. № 3524).
02.06.2016 Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».
Зазначений Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за
днем його опублікування (30.09.2016), окрім положень щодо можливості
визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, які
наберуть чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування
цього Закону.
Вказаним Законом, зокрема, скасовується інститут призначення судді на
посаду вперше та визначається, що призначення на посаду судді здійснюється
Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку,
встановленому законом.
Також 02.06.2016 Верховною Радою України прийнято в новій редакції
Закон України «Про судоустрій і статус суддів», який набере чинності
одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)».
Частиною вісімнадцятою статті 79 вищевказаного Закону передбачено, що
відповідно до внесеної Вищою кваліфікаційною ком*екю^^ддів--УіфаїшїТ5
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№1093/05 від 22.08.2016

рекомендації про призначення кандидатів суддями Вища рада правосуддя на
своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді
та в разі ухвалення позитивного рішення вносить подання Президентові
України про призначення судді на посаду.
Слід зазначити, що на сьогодні Радою з питань судової реформи як
консультативно-дорадчим органом при Президентові України здійснюється
підготовка проекту Закону України «Про Вищу раду правосуддя», який,
зокрема, визначатиме організацію роботи Вищої$кц/правосуддя.
Заступник Міністра
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Антон ЯНЧУК

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції відповідно до Закону України "Про
захист персональних даних" з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

