ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та
деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів
суддівського врядування» (реєстраційний № 3711 від 22.06.2020), внесений
Президентом України В. Зеленським.
2. Завдання законопроекту
Приведення положень законів України «Про судоустрій і статус суддів»,
«Про Вищу раду правосуддя», а також розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів
суддівського врядування» у відповідність до рішень Конституційного Суду
України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року
№ 4-р/2020, а також удосконалення процедури формування та діяльності органів
суддівського врядування.
Зокрема, пропонується:
визначити порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, яка буде складатися з 16 членів (нині 12 членів), призначених Вищою
радою правосуддя за результатами відкритого конкурсу. При цьому до складу
конкурсної комісії будуть включені міжнародні експерти;
виключити положення щодо створення та діяльності Комісії з питань
доброчесності та етики (відповідно до Рішення Конституційного Суду України
орган, установа, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти
контрольною функцією щодо цього конституційного органу);
виключити положення про встановлення максимальної кількості суддів
Верховного Суду, а повноваження щодо визначення кількості суддів у судах
покласти на Вищу раду правосуддя за поданням Державної судової адміністрації
України;
відновити базовий розмір посадового окладу судді Верховного Суду до
75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на
1 січня календарного року;
виключити положення щодо проведення порядку проведення відбору суддів
до касаційних судів у складі Верховного Суду;
урегулювати питання зарахування суддів Верховного Суду України до
Верховного Суду з проведенням упродовж одного року кваліфікаційного
оцінювання;
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3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту має вплив на видаткову частину державного
бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з державного
бюджету і здійснюватиметься в межах коштів, які щорічно передбачаються у
Державному бюджеті України на фінансування судів та органів суддівського
врядування.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття законопроекту у поточному бюджетному періоді не потребує
додаткових коштів з державного бюджету.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Норми законопроекту відповідають бюджетному законодавству.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Мінфін у межах компетенції не має зауважень до законопроекту.
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