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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих
положень здійснення судочинства, статусу суддів та судоустрою
Чинна редакція Закону України

Редакція Закону України
з урахуванням запропонованих змін

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 284. Види постанов по справі про
Стаття 284. Види постанов по справі про
адміністративне правопорушення
адміністративне правопорушення
По справі про адміністративне правопорушення,
По справі про адміністративне правопорушення,
орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:
орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених
2) про застосування заходів впливу, передбачених
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статтею 24 цього Кодексу;
статтею 241 цього Кодексу;
3) про закриття справи.
3) про закриття справи;
<…>
4) повернення протоколу про адміністративне
правопорушення, складеного не уповноваженою на те
посадовою особою або без додержання вимог статті 256
цього Кодексу відповідному органу або посадовій особі
для належного оформлення.
<…>
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі
про адміністративне правопорушення
Постанову
по
справі
про
адміністративне
правопорушення може бути оскаржено прокурором у

2
випадках, передбачених частиною п’ятою статті 7 цього
Кодексу, органом або посадовою особою у випадках,
передбачених пунктом 4 частини першої статті 284
цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також
потерпілим.
Постанова суду про накладення адміністративного
стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному
цим Кодексом.
Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого
суду
1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
1) справа належить до територіальної юрисдикції
(підсудності) іншого суду;
11) відсутня;
<…>
3. Передача справи на розгляд іншого суду за
встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави,
передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті,
здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п’яти
днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі
подання скарги - не пізніше п’яти днів після залишення її
без задоволення.
Відсутня.

Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого
суду
1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
1) справа належить до територіальної юрисдикції
(підсудності) іншого суду;
11) заява не підлягає розгляду в порядку
господарського судочинства;
<…>
3. Передача справи на розгляд іншого суду за
встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави,
передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті,
здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п’яти
днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі
подання скарги - не пізніше п’яти днів після залишення її
без задоволення.
Передача справи на розгляд іншого суду за
встановленими правилами підсудності (юрисдикції)
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4. Передача справи з підстави, передбаченої пунктом
2 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі
розпорядження голови суду на розгляд господарського
суду, найбільш територіально наближеного до цього суду.
<…>
7. Справа, передана з одного суду до іншого в
порядку, встановленому цією статтею, повинна бути
прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

цивільного або адміністративного судочинства з
підстави, передбаченої пунктом 11 частини першої цієї
статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше
п’яти днів після закінчення строку на її оскарження, а
в разі подання скарги – не пізніше п’яти днів після
залишення її без задоволення.
4. Передача справи з підстави, передбаченої пунктом
2 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі
подання суду на розгляд господарського суду, найбільш
територіально наближеного до цього суду.
<…>
7. Справа, передана з одного суду до іншого в
порядку, встановленому цією статтею, або така, що
надійшла з суду цивільної або адміністративної
юрисдикції, повинна бути прийнята до провадження
судом, якому вона надіслана.
8. Справа, у якій однією із сторін є суд, до підсудності
якого віднесена ця справа за загальними правилами, або
суддя цього суду, не пізніше п’яти днів з дня надходження
позовної заяви передається на підставі подання суду до
суду вищої інстанції для визначення підсудності.
<…>

8. Справа, у якій однією із сторін є суд, до підсудності
якого віднесена ця справа за загальними правилами, або
суддя цього суду, не пізніше п’яти днів з дня надходження
позовної заяви передається на підставі розпорядження
голови суду до суду вищої інстанції для визначення
підсудності.
<…>
Стаття 175. Відмова у відкритті провадження у справі
Стаття 175. Відмова у відкритті провадження у справі
1. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі,
1. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі,
якщо:
якщо:
1) заява не підлягає розгляду за правилами
1) виключити;
господарського судочинства;
11) заява не підлягає розгляду у судах загальної

4
11) відсутня;
юрисдикції;
<…>
<…>
6. Відмовляючи у відкритті провадження з
6. Виключити.
підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї
статті, суд повинен роз’яснити заявнику, до
юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.
Стаття 231. Закриття провадження у справі
Стаття 231. Закриття провадження у справі
1. Господарський суд закриває провадження у справі,
1. Господарський суд закриває провадження у справі,
якщо:
якщо:
1) спір не підлягає вирішенню в порядку
1) виключити;
господарського судочинства;
11) спір не підлягає вирішенню в судах загальної
11) відсутня;
юрисдикції;
<…>
<…>
2. Якщо провадження у справі закривається з
2. Виключити.
підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї
статті, суд повинен роз’яснити позивачеві, до
юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.
<…>
<…>
Стаття 255. Апеляційні скарги на ухвали суду першої
Стаття 255. Апеляційні скарги на ухвали суду першої
інстанції
інстанції
1. Окремо від рішення суду першої інстанції можуть
1. Окремо від рішення суду першої інстанції можуть
бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду
першої інстанції:
першої інстанції:
<…>
<…>
8) про передачу справи на розгляд іншого суду;
8) про передачу справи на розгляд іншого суду;
1
8 ) відсутня;
81) передачі справи на розгляд до суду цивільної
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<…>
13) про закриття провадження у справі;
<…>

або адміністративної юрисдикції;
<…>
13) про закриття провадження у справі з підстави, що
справа не підлягає розгляду у судах загальної
юрисдикції;
<…>

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 31. Передача справи з одного суду до іншого
Стаття 31. Передача справи з одного суду до іншого
1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
1) справа належить до територіальної юрисдикції
1) справа належить до територіальної юрисдикції
(підсудності) іншого суду;
(підсудності) іншого суду;
1
1 ) відсутня;
11) заява не підлягає розгляду в порядку
цивільного судочинства;
<…>
<…>
3. Передача справи на розгляд іншого суду за
3. Передача справи на розгляд іншого суду за
встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави, встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави,
передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті,
здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п’яти здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п’яти
днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі
подання скарги - не пізніше п’яти днів після залишення її подання скарги - не пізніше п’яти днів після залишення її
без задоволення.
без задоволення.
Передача справи на розгляд іншого суду за
встановленими правилами підсудності (юрисдикції)
адміністративного або господарського судочинства з
підстави, передбаченої пунктом 11 частини першої цієї
статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше
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4. Передача справи з підстави, передбаченої пунктом
2 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі
розпорядження голови суду на розгляд суду, найбільш
територіально наближеного до цього суду.
<…>
6. Справа, у якій однією зі сторін є суд, до підсудності
якого віднесена ця справа за загальними правилами, або
суддя цього суду, не пізніше п’яти днів із дня
надходження позовної заяви передається на підставі
розпорядження голови суду до суду вищої інстанції для
визначення підсудності.
Стаття 32. Недопустимість спорів про підсудність
1. Спори між судами про підсудність не
допускаються.
2. Справа, передана з одного суду до іншого в
порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу,
повинна бути прийнята до провадження судом, якому
вона надіслана.

п’яти днів після закінчення строку на її оскарження, а
в разі подання скарги – не пізніше п’яти днів після
залишення її без задоволення.
4. Передача справи з підстави, передбаченої пунктом
2 частини першої цієї статті, здійснюється за поданням
суду на розгляд суду, найбільш територіально
наближеного до цього суду.
<…>
6. Справа, у якій однією зі сторін є суд, до підсудності
якого віднесена ця справа за загальними правилами, або
суддя цього суду, не пізніше п’яти днів із дня
надходження позовної заяви передається на підставі
подання суду до суду вищої інстанції для визначення
підсудності.
Стаття 32. Недопустимість спорів про підсудність
1. Спори між судами про підсудність не
допускаються.
2. Справа, передана з одного суду до іншого в
порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу, або
така, що надійшла з суду адміністративної або
господарської юрисдикції, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.

Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами
Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами
<…>
<…>
6. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення,
6. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення,
звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони
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стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли,
пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог,
а інша частина компенсується за рахунок держави у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат,
вони компенсуються за рахунок держави у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
<…>

Стаття 186. Відмова у відкритті провадження у справі
1. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі,
якщо:
1) заява не підлягає розгляду в порядку
цивільного судочинства;
11) відсутня;
<…>
5. Відмовляючи у відкритті провадження з
підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї
статті, суд повинен роз’яснити заявнику, до
юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.

стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли,
пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог,
а інша частина компенсується за рахунок держави у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат,
вони компенсуються за рахунок держави у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Якщо позивача, на користь якого ухвалено
рішення, звільнено від сплати судового збору, він
стягується з відповідача в дохід держави пропорційно
до задоволеної чи відхиленої частини позовних вимог.
<…>
Стаття 186. Відмова у відкритті провадження у справі
1. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі,
якщо:
1) виключити;
11) заява не підлягає розгляду у судах загальної
юрисдикції;
<…>
5. Виключити.

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі
Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі
1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі,
1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі,
якщо:
якщо:
1) справа не підлягає розгляду в порядку
1) виключити;
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цивільного судочинства;
11) відсутня;
<…>
Стаття 256. Наслідки закриття провадження у справі
1. Якщо провадження у справі закривається з
підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті
255 цього Кодексу, суд повинен повідомити
заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено
розгляд таких справ.
<…>
Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження
<…>
4. В порядку спрощеного позовного провадження не
можуть бути розглянуті справи у спорах:
1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про
стягнення аліментів та поділ майна подружжя;
<…>
Стаття 353. Ухвали, на які можуть бути подані скарги
окремо від рішення суду
1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
<…>
7) відмови у відкритті провадження у справі;
8) відкриття провадження у справі з порушенням

11) справа не підлягає розгляду у судах загальної
юрисдикції;
<…>
Стаття 256. Наслідки закриття провадження у справі
1. Виключити.

<…>
Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження
<…>
4. В порядку спрощеного позовного провадження не
можуть бути розглянуті справи у спорах:
1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про
розірвання шлюбу, стягнення аліментів та поділ майна
подружжя;
<…>
Стаття 353. Ухвали, на які можуть бути подані скарги
окремо від рішення суду
1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
<…>
7) відмови у відкритті провадження у справі з
підстави, що справа не підлягає розгляду у судах
загальної юрисдикції;
8) відкриття провадження у справі з порушенням
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правил підсудності;
9) передачі справи на розгляд іншого суду;
91) відсутня;
<…>

правил підсудності;
9) передачі справи на розгляд іншого суду;
91) передачі справи на розгляд до
адміністративної або господарської юрисдикції;
<…>

суду

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 29. Передача адміністративної справи з одного
адміністративного суду до іншого
<…>
7. Передача справ за підсудністю у випадках,
визначених пунктами 4-6 частини першої цієї статті,
здійснюється за розпорядженням голови суду.
<…>
9. Передача адміністративної справи з одного суду до
іншого в інших випадках здійснюється не пізніше
наступного
дня
після
видання
відповідного
розпорядження голови суду або постановлення
відповідної ухвали, яка не підлягає оскарженню.
<…>
Стаття 30. Недопустимість спорів про підсудність
1. Спори між адміністративними судами щодо
підсудності не допускаються.
2. Адміністративна справа, передана з одного
адміністративного суду до іншого в порядку,
встановленому статтею 29 цього Кодексу, повинна бути
прийнята до провадження адміністративним судом, до

Стаття 29. Передача адміністративної справи з одного
адміністративного суду до іншого
<…>
7. Передача справ за підсудністю у випадках,
визначених пунктами 4-6 частини першої цієї статті,
здійснюється за поданням суду.
<…>
9. Передача адміністративної справи з одного суду до
іншого в інших випадках здійснюється не пізніше
наступного дня після видання відповідного подання суду
або постановлення відповідної ухвали, яка не підлягає
оскарженню.
<…>
Стаття 30. Недопустимість спорів про підсудність
1. Спори між адміністративними судами щодо
підсудності не допускаються.
2. Адміністративна справа, передана з одного
адміністративного суду до іншого в порядку,
встановленому статтею 29 цього Кодексу, повинна бути
прийнята до провадження адміністративним судом, до
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якого вона надіслана.
3. Справа, прийнята адміністративним судом до свого
провадження з додержанням правил підсудності, повинна
бути ним розглянута і в тому випадку, коли в процесі
розгляду справи вона стала підсудною іншому
адміністративному суду.
4. Відсутня.

якого вона надіслана.
3. Справа, прийнята адміністративним судом до свого
провадження з додержанням правил підсудності, повинна
бути ним розглянута і в тому випадку, коли в процесі
розгляду справи вона стала підсудною іншому
адміністративному суду.
4. Справа, що передана до адміністративного суду
судом цивільної або господарської юрисдикції,
повинна
бути
прийнята
до
провадження
адміністративним судом, якому вона надіслана.

Стаття 170. Відмова у відкритті провадження в
Стаття 170. Відмова у відкритті провадження в
адміністративній справі
адміністративній справі
1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в
1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в
адміністративній справі, якщо:
адміністративній справі, якщо:
1) позов не належить розглядати за правилами
1) виключити;
адміністративного судочинства;
11) позов не підлягає розгляду у судах загальної
11) відсутня;
юрисдикції;
<…>
<…>
6. У разі відмови у відкритті провадження в
6. Виключити.
адміністративній справі з підстави, встановленої
пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен
роз’яснити заявнику, до юрисдикції якого суду
віднесено розгляд такої справи.
Відсутня.

Стаття 1711. Передача справи на розгляд суду
іншої юрисдикції.
1. Якщо позов не належить розглядати за
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правилами адміністративного судочинства, суддя
передає справу на розгляд іншого суду, визначеного
правилами щодо підсудності (юрисдикції) цивільного
або господарського судочинства на підставі ухвали
судді не пізніше п’яти днів після закінчення строку на
її оскарження, а в разі подання скарги – не пізніше
п’яти днів після залишення її без задоволення.
Стаття 238. Закриття провадження у справі
Стаття 238. Закриття провадження у справі
1. Суд закриває провадження у справі:
1. Суд закриває провадження у справі:
1) якщо справу не належить розглядати за
1) виключити;
правилами адміністративного судочинства;
11) відсутня;
11) якщо справу не належить розглядати судом
<…>
загальної юрисдикції;
<…>
Відсутня.
Стаття 2381. Передача справи на розгляд суду
іншої юрисдикції.
1. Якщо під час розгляду адміністративної справи
суд встановить, що справу не належить розглядати за
правилами адміністративного судочинства, суд
передає справу на розгляд іншого суду, визначеного
правилами підсудності (юрисдикції) цивільного або
господарського судочинства на підставі ухвали суду не
пізніше п’яти днів після закінчення строку на її
оскарження, а в разі подання скарги – не пізніше п’яти
днів після залишення її без задоволення.
Стаття 239. Наслідки закриття провадження у справі

Стаття 239. Наслідки закриття провадження у справі
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1. Якщо провадження у справі закривається з
1. Виключити.
підстави, встановленої пунктом 1 частини першої
статті 238 цього Кодексу, суд повинен роз’яснити
позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд
таких справ.
<…>
<…>
Стаття 294. Ухвали, на які можуть бути подані
Стаття 294. Ухвали, на які можуть бути подані
апеляційні скарги окремо від рішення суду
апеляційні скарги окремо від рішення суду
1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в
1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо: апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
<…>
<…>
4) відмови у відкритті провадження у справі;
4) відмови у відкритті провадження у справі якщо
справу не належить розглядати судом загальної
юрисдикції;
<…>
41) передачі справи на розгляд до суду цивільної
або господарської юрисдикції;
<…>
Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 31. Склад суду
<…>
2. Кримінальне провадження в суді першої
інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк більше
десяти років, здійснюється колегіально судом у складі
трьох суддів.
<…>

Стаття 31. Склад суду
<…>
2. Виключити.
<…>
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Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід
1. У разі заявлення відводу слідчому судді або судді,
який здійснює судове провадження одноособово, його
розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у
порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього
Кодексу. У разі заявлення відводу одному, кільком або
всім суддям, які здійснюють судове провадження
колегіально, його розглядає цей же склад суду.
<…>

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід
1. У разі заявлення відводу слідчому судді або судді,
який здійснює судове провадження одноособово, його
розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у
порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього
Кодексу, якому не може бути заявлено відвід. У разі
заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які
здійснюють судове провадження колегіально, його
розглядає цей же склад суду.
<…>
Стаття 1321. Складення судового рішення щодо
заходів забезпечення кримінального провадження та
особливості його виконання.
1. Судове рішення щодо заходів забезпечення
кримінального провадження може складатися за
правилами, визначеними частиною другою статті 376
цього Кодексу, за винятком судового рішення,
постановленого за наслідками розгляду клопотання
про застосування запобіжних заходів у вигляді
тримання
під
вартою,
домашнього
арешту,
продовження строку їх дії, ухвал про задоволення
клопотання про дозвіл на затримання з метою
приводу, а також ухвал про задоволення клопотань
про надання дозволу на обшук (огляд).
2. Виконанню підлягає лише судове рішення щодо
заходів забезпечення кримінального провадження, яке
складено у формі повного тексту та оголошено
учасникам судового провадження.
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Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів
1. Сторони кримінального провадження мають право
звернутися до слідчого судді під час досудового
розслідування чи суду під час судового провадження із
клопотанням про тимчасовий доступ до речей і
документів, за винятком зазначених у статті 161 цього
Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним
клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
<…>
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і
оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання
порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів
1.
Сторони
кримінального
провадження,
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється
кримінальне провадження, потерпілий мають право
звернутися до слідчого судді під час досудового
розслідування чи суду під час судового провадження із
клопотанням про тимчасовий доступ до речей і
документів, за винятком зазначених у статті 161 цього
Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним
клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
<…>
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і
оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання
порушується стороною кримінального провадження,
представником
юридичної
особи,
щодо
якої
здійснюється кримінальне провадження, потерпілим;

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів
<…>
2. Якщо сторона кримінального провадження, яка
звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх
підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або
знищення речей чи документів, клопотання може бути
розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів
<…>
2. Якщо сторона кримінального провадження, яка
звернулася з клопотанням, представник юридичної
особи,
щодо
якої
здійснюється
кримінальне
провадження, потерпілий доведе наявність достатніх
підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або
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володінні якої вони знаходяться.
<…>
4. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю
сторони кримінального провадження, яка подала
клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і
документи, крім випадків, передбачених частиною
другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом
особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без
поважних причин або неповідомлення нею про причини
неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про
надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження у своєму клопотанні
доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або
документи:
<…>
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про
надання тимчасового доступу до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона
кримінального провадження, крім обставин, передбачених
частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що містяться в цих
речах і документах, та неможливість іншими способами

знищення речей чи документів, клопотання може бути
розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у
володінні якої вони знаходяться.
<…>
4. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю
сторони кримінального провадження, яка подала
клопотання, представник юридичної особи, щодо якої
здійснюється
кримінальне
провадження,
або
потерпілого, який подав клопотання, та особи, у
володінні якої знаходяться речі і документи, крім
випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи, без поважних причин або
неповідомлення нею про причини неприбуття не є
перешкодою для розгляду клопотання.
5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про
надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження, представник
юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне
провадження, потерпілий у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або
документи:
<…>
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про
надання тимчасового доступу до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона
кримінального провадження, представник юридичної
особи,
щодо
якої
здійснюється
кримінальне
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довести обставини, які передбачається
допомогою цих речей і документів.
<…>

довести

за провадження, потерпілий крім обставин, передбачених
частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що містяться в цих
речах і документах, та неможливість іншими способами
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання довести обставини, які передбачається довести за
тимчасового доступу до речей і документів може дати допомогою цих речей і документів.
розпорядження про надання можливості вилучення речей
<…>
і документів, якщо сторона кримінального провадження
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання
доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого тимчасового доступу до речей і документів може дати
вилучення існує реальна загроза зміни або знищення розпорядження про надання можливості вилучення речей
речей чи документів, або таке вилучення необхідне для і документів, якщо сторона кримінального провадження,
досягнення мети отримання доступу до речей і представник юридичної особи, щодо якої здійснюється
документів.
кримінальне провадження, потерпілий доведе наявність
достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує
реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,
або таке вилучення необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і документів.
Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і
Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і
документів
документів
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий
доступ до речей і документів має бути зазначено:
доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається
1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається
право тимчасового доступу до речей і документів;
право тимчасового доступу до речей і документів.
<…>
Якщо ухвалу постановлено за клопотанням
представника
юридичної
особи,
щодо
якої
здійснюється
кримінальне
провадження,
або
потерпілого, слідчий суддя, суд доручає забезпечення її
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Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого
судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ
до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням
сторони кримінального провадження, якій надано право
на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має
право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою
відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за
клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає
забезпечення його проведення слідчому, прокурору або
органу Національної поліції за місцем проведення цих дій.
Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за
клопотанням якої надано дозвіл на його проведення,
згідно з положеннями цього Кодексу.

виконання
слідчому,
прокурору
або
органу
Національної поліції за місцем проведення відповідних
дій.
<…>
Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого
судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ
до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням
сторони кримінального провадження, якій надано право
на доступ до речей і документів на підставі ухвали, або
представника
юридичної
особи,
щодо
якої
здійснюється кримінальне провадження, потерпілого
має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою
відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за
клопотанням сторони захисту, представника юридичної
особи,
щодо
якої
здійснюється
кримінальне
провадження, потерпілого, слідчий суддя, суд доручає
забезпечення його проведення слідчому, прокурору або
органу Національної поліції за місцем проведення цих дій.
Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за
клопотанням якої надано дозвіл на його проведення,
згідно з положеннями цього Кодексу.

Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних
Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних
заходів
заходів
4. Слідчий суддя, суд зобов’язаний визначити в
4. Слідчий суддя, суд зобов’язаний визначити в
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ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою або домашнього арешту дату
закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим
Кодексом.
Відсутня.

ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді застави,
тримання під вартою або домашнього арешту дату
закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим
Кодексом.
Стаття 1961. Строк дії ухвали про застосування
застави
1. Строк дії ухвали слідчого судді, ухвали суду про
застосування застави або продовження строку
застосування застави не може перевищувати
шістдесяти днів.
2. Строк застосування застави обчислюється з
моменту постановлення ухвали про її застосування, а
якщо заставу визначено при постановленні ухвали про
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою – з моменту початку дії запобіжного заходу
у виді тримання під вартою.
3. У разі необхідності строк застосування застави
може бути продовжений за клопотанням прокурора в
межах строку досудового розслідування в порядку,
передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Стаття 243. Порядок залучення експерта
Стаття 243. Порядок залучення експерта
1. Експерт залучається за наявності підстав для
1. Сторона обвинувачення залучає експерта за
проведення експертизи за дорученням слідчого судді наявності підстав для проведення експертизи, у тому
чи суду, наданим за клопотанням сторони числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого.
кримінального провадження.
2. Сторона захисту, потерпілий, представник
юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне
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провадження має право самостійно залучати експертів
на договірних умовах для проведення експертизи, у
тому числі обов’язкової.
3. Експерт може бути залучений слідчим суддею за
клопотанням
сторони
захисту,
потерпілого,
представника юридичної особи щодо якої здійснюється
кримінальне провадження у випадках та в порядку,
передбачених статтею 244 цього Кодексу.
Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання
про проведення експертизи
1. У разі якщо для з’ясування обставин, що мають
значення для кримінального провадження, необхідні
спеціальні
знання,
сторони
кримінального
провадження мають право звернутися з клопотанням
про проведення експертизи до слідчого судді.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального
правопорушення, у зв’язку з яким подається
клопотання;
2)
правова
кваліфікація
кримінального
правопорушення із зазначенням статті (частини
статті)
закону
України
про
кримінальну
відповідальність;
3) виклад обставин, якими обґрунтовуються
доводи клопотання;
4) вид експертного дослідження, що необхідно
провести, та перелік запитань, які необхідно поставити

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання
про залучення експерта
1. У разі відмови слідчого, прокурора в
задоволенні клопотання сторони захисту, потерпілого,
представника юридичної особи щодо якої здійснюється
кримінальне провадження про залучення експерта
особа, що заявила відповідне клопотання, має право
звернутися з клопотанням про залучення експерта до
слідчого судді.
2. У клопотанні зазначається:
1) короткий виклад обставин кримінального
правопорушення, у зв’язку з яким подається
клопотання;
2)
правова
кваліфікація
кримінального
правопорушення із зазначенням статті (частини
статті)
закону
України
про
кримінальну
відповідальність;
3) виклад обставин, якими обґрунтовуються
доводи клопотання;

20
перед експертом.
До клопотання також додаються копії матеріалів,
якими обґрунтовуються доводи клопотання.
3. Клопотання розглядається слідчим суддею
місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції
якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше
п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка
подала клопотання, повідомляється про місце та час
його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає
розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь
визнана слідчим суддею обов’язковою.
4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання
подано без додержання вимог частини другої цієї
статті, повертає його особі, яка його подала, про що
постановляє ухвалу.
5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має
право за клопотанням учасників розгляду або за
власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи
дослідити будь-які матеріали, що мають значення для
вирішення клопотання.
6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо
особа, яка звернулася з відповідним клопотанням,
доведе, що для вирішення питань, що мають істотне
значення для кримінального провадження, необхідне
залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта,
якого необхідно залучити, або експертну установу,
якій необхідно доручити проведення експертизи.

4) експерт, якого необхідно залучити, або
експертна установа, якій необхідно доручити
проведення експертизи;
5) вид експертного дослідження, що необхідно
провести, та перелік запитань, які необхідно поставити
перед експертом.
До клопотання також додаються:
1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи
клопотання;
2)
копії
документів,
які
підтверджують
неможливість самостійного залучення експерта
стороною
захисту,
потерпілим,
представником
юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне
провадження.
3. Клопотання розглядається слідчим суддею
місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції
якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше
п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка
подала клопотання, повідомляється про місце та час
його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає
розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь
визнана слідчим суддею обов’язковою.
4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання
подано без додержання вимог частини другої цієї
статті, повертає його особі, яка його подала, про що
постановляє ухвалу.
5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має
право за клопотанням учасників розгляду або за
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7. До ухвали слідчого судді про доручення
проведення експертизи включаються запитання,
поставлені експертові особою, яка звернулася з
відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не
включити до ухвали запитання, поставлені особою,
яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо
відповіді на них не стосуються кримінального
провадження або не мають значення для судового
розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
8. При задоволенні клопотання про залучення
експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за
клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про
залучення експерта, вирішити питання про отримання
зразків для експертизи відповідно до положень статті
245 цього Кодексу.
9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею,
надається особі, за клопотанням якої він був
залучений";

власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи
дослідити будь-які матеріали, що мають значення для
вирішення клопотання.
6. Слідчий суддя за результатами розгляду
клопотання має право своєю ухвалою доручити
проведення експертизи експертній установі, експерту
або експертам, на якого вказує особа, що звернулася з
клопотанням, якщо особа, що звернулася з
клопотанням, доведе, що:
1) для вирішення питань, що мають істотне
значення для кримінального провадження, необхідне
залучення експерта, проте сторона обвинувачення не
залучила його або на вирішення залученого стороною
обвинувачення експерта були поставлені запитання,
що не дозволяють дати повний та належний висновок
з питань, для з’ясування яких необхідне проведення
експертизи, або існують достатні підстави вважати, що
залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок
відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи
з інших причин надасть або надав неповний чи
неправильний висновок;
2) вона не може залучити експерта самостійно
через відсутність коштів чи з інших об’єктивних
причин.
7. До ухвали слідчого судді про доручення
проведення експертизи включаються запитання,
поставлені перед експертом особою, яка звернулася з
відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не
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включити до ухвали запитання, поставлені особою, що
звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді
на них не стосуються кримінального провадження або
не мають значення для судового розгляду,
обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
8. При задоволенні клопотання про залучення
експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за
клопотанням особи, що звернулася з клопотанням про
залучення експерта, вирішити питання про отримання
зразків для експертизи відповідно положень статті
245 цього Кодексу.
9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею,
надається особі, за клопотанням якої він був
залучений.
Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути
оскаржені під час досудового розслідування
1. Під час досудового розслідування можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді
про:
<…>
14) відсутня.
<…>

Стаття

315. Вирішення

питань,

пов’язаних

з

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути
оскаржені під час досудового розслідування
1. Під час досудового розслідування можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді
про:
<…>
14)
повернення
заяви
(скарги,
подання,
клопотання) з підстави не віднесення питання,
порушеного у заяві (скарзі, подання, клопотання), до
повноважень слідчого судді.
<…>
Стаття

315.

Вирішення

питань,

пов’язаних

з
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підготовкою до судового розгляду
<…>
3. Під час підготовчого судового засідання суд за
клопотанням учасників судового провадження має право
обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення
кримінального провадження, в тому числі запобіжний
захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких
клопотань суд додержується правил, передбачених
розділом ІІ цього Кодексу. За відсутності зазначених
клопотань
сторін
кримінального
провадження
застосування
заходів
забезпечення
кримінального
провадження, обраних під час досудового розслідування,
вважається продовженим.

підготовкою до судового розгляду
<…>
3. Під час підготовчого судового засідання суд за
клопотанням учасників судового провадження має право
обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення
кримінального провадження, в тому числі продовжити
запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При
розгляді таких клопотань суд додержується правил,
передбачених розділом ІІ цього Кодексу. За відсутності
зазначених клопотань сторін кримінального провадження
застосування
заходів
забезпечення
кримінального
провадження, обраних під час досудового розслідування,
вважається продовженим.
З огляду на 3-є речення (не конституційне)
перше речення й не мало слова "продовжити".

Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції
Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції
за наслідками розгляду апеляційної скарги
за наслідками розгляду апеляційної скарги
<…>
<…>
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на
ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити ухвалу без змін;
1) залишити ухвалу без змін;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
3) змінити ухвалу.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
в Україні засобами масової інформації
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів
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У цьому Законі вживаються терміни у такому
значенні:
<…>
порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування - розклад,
обсяг, форми і методи оприлюднення відомостей про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в межах визначених цим Законом квот
часу, газетних (журнальних) площ та виділених коштів;
<…>

офіційні друковані видання - видання Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Конституційного Суду України, Верховного
Суду
України,
вищих
спеціалізованих
судів,
центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів із спеціальним статусом, що видаються з метою
опублікування нормативно-правових актів, рішень цих
органів та інформації, обов’язковість опублікування якої
передбачена законодавством, під час підготовки яких не
використовується творча праця журналістів;
<…>
Стаття 6. Інформаційні служби органів державної
влади та органів місцевого самоврядування

У цьому Законі вживаються терміни у такому
значенні:
<…>
державне замовлення на висвітлення діяльності
органів державної влади - замовлення на висвітлення
діяльності Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховного Суду,
апеляційних судів, розміщення якого забезпечує
Національна
рада
України
на
каналах
телерадіоорганізацій
України,
яке
оформляється
відповідно постановами Верховної Ради України,
розпорядженнями Президента України, Кабінету
Міністрів України, рішенням Пленуму Верховного
Суду, зборів суддів апеляційних судів;
<…>
офіційні друковані видання - видання Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Конституційного Суду України, Верховного
Суду, центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів із спеціальним статусом, що видаються
з метою опублікування нормативно-правових актів,
рішень цих органів та інформації, обов’язковість
опублікування якої передбачена законодавством, під час
підготовки яких не використовується творча праця
журналістів;
<…>
Стаття 6. Інформаційні служби органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
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<…>
Інформаційні служби (інформаційні управління,
інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, пресцентри, управління і центри громадських зв'язків, пресбюро, прес-секретарі та прес-аташе з відповідним
апаратом) органів державної влади та органів місцевого
самоврядування збирають, аналізують, обробляють та
оперативно надають інформацію про діяльність цих
органів у повному обсязі засобам масової інформації, крім
випадків, передбачених Законом України "Про державну
таємницю".

<…>
Інформаційні служби (інформаційні управління,
інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, пресцентри, управління і центри громадських зв'язків, пресбюро, прес-секретарі, судді-спікери та прес-аташе з
відповідним апаратом) органів державної влади та органів
місцевого
самоврядування
збирають,
аналізують,
обробляють та оперативно надають інформацію про
діяльність цих органів у повному обсязі засобам масової
інформації, крім випадків, передбачених Законом
України "Про державну таємницю".

Стаття 8. Висвітлення діяльності органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування
інформаційними агентствами
<…>
На вимогу Президента України, Голови Верховної
Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови
Верховного Суду України та Голови Конституційного
Суду України державні інформаційні агентства зобов'язані
передавати тексти їх екстрених виступів та заяв з
важливих питань державного життя.

Стаття 8. Висвітлення діяльності органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування
інформаційними агентствами
<…>
На вимогу Президента України, Голови Верховної
Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови
Верховного Суду та Голови Конституційного Суду
України державні інформаційні агентства зобов'язані
передавати тексти їх екстрених виступів та заяв з
важливих питань державного життя.

Стаття 12. Висвітлення діяльності судів загальної
Стаття 12. Висвітлення діяльності судів загальної
юрисдикції України та Конституційного Суду України
юрисдикції та Конституційного Суду України
Висвітлення діяльності судів загальної юрисдикції
Акціонерне товариство "Національна суспільна
України
та
Конституційного
Суду
України телерадіокомпанія України" має право висвітлювати
здійснюється аудіовізуальними засобами масової діяльність судів загальної юрисдикції України та
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інформації на засадах укладених між ними угод та з Конституційного Суду України безпосередньо або
урахуванням специфіки роботи цих судів.
шляхом
оприлюднення
офіційної
інформації,
отриманої від прес-служб (суддів-спікерів) судів
загальної юрисдикції України та Конституційного
Суду України та з урахуванням специфіки роботи цих
судів.
Порядок і форми обов'язкового висвітлення
діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду
України
аудіовізуальними
засобами
масової
інформації (виконання державного замовлення)
визначаються
окремою
постановою
Пленуму
Верховного Суду та зборами суддів Конституційного
Суду України. Голова Верховного Суду та
Конституційного Суду України в установленому
порядку організовує роботу щодо укладання договорів
з телерадіоорганізаціями про висвітлення діяльності
відповідного суду.
Діяльність апеляційних та окружних судів
висвітлюється регіональними телерадіоорганізаціями.
Апеляційні суди укладають відповідні угоди на
висвітлення їх діяльності та діяльності відповідних
окружних судів регіональними телерадіоорганізаціями
за рахунок місцевих бюджетів. Висвітлення діяльності
апеляційних та окружних судів здійснюється з
урахуванням специфіки роботи цих судів.
Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових
Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових
осіб держави
осіб держави
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Порядок поширення акціонерним товариством
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"
повідомлень Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного
Суду України, Голови Конституційного Суду України та
надання їм прямого ефіру для екстрених офіційних
виступів визначається Законом України "Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України".
<…>
Стаття 16. Висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в
інформаційних програмах
Національна телекомпанія України і Національна
радіокомпанія України включають до інформаційних
програм у день, коли відбувалася відповідна подія,
повідомлення про:
особливо актуальні рішення Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховного Суду України, Конституційного Суду
України;
звернення і послання Президента України, заяви
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Верховного Суду України та Конституційного Суду
України;
міжнародні контакти та переговори в Україні і за
кордоном Президента України, Голови Верховної Ради
України, делегацій Кабінету Міністрів України, офіційні
візити парламентських делегацій, глав іноземних держав

Порядок поширення акціонерним товариством
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"
повідомлень Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного
Суду, Голови Конституційного Суду України та надання
їм прямого ефіру для екстрених офіційних виступів
визначається Законом
України "Про
Суспільне
телебачення і радіомовлення України".
<…>
Стаття 16. Висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в
інформаційних програмах
Національна телекомпанія України і Національна
радіокомпанія України включають до інформаційних
програм у день, коли відбувалася відповідна подія,
повідомлення про:
особливо актуальні рішення Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховного Суду, Конституційного Суду України;
звернення і послання Президента України, заяви
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Верховного Суду та Конституційного Суду України;
міжнародні контакти та переговори в Україні і за
кордоном Президента України, Голови Верховної Ради
України, делегацій Кабінету Міністрів України, офіційні
візити парламентських делегацій, глав іноземних держав
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та урядів до України;
прес-конференції, важливі зустрічі з громадянами та
виступи Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного
Суду України та Голови Конституційного Суду України;
<…>
Стаття 17. Створення інформаційних відео- і
аудіозаписів про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування та їх зберігання в
державних архівах
Інформаційні служби органів державної влади та
органів місцевого самоврядування самостійно або за
допомогою Національної телекомпанії України і
Національної радіокомпанії України здійснюють відео- та
аудіозаписи засідань Верховної Ради України, офіційних
заходів за участю Президента України, засідань Кабінету
Міністрів України, Верховного Суду України,
Конституційного Суду України. Для таких записів
встановлюється безстроковий режим зберігання у
державних архівах. Записи заходів закритого типу
здійснюються та зберігаються відповідно до вимог
законодавства України.
<…>
Стаття 18. Інші теле- і радіопередачі про діяльність
органів державної влади України та органів місцевого
самоврядування
Державні аудіовізуальні засоби масової інформації в
процесі формування програмної політики повинні

та урядів до України;
прес-конференції, важливі зустрічі з громадянами та
виступи Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного
Суду та Голови Конституційного Суду України;
<…>
Стаття 17. Створення інформаційних відео- і
аудіозаписів про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування та їх зберігання в
державних архівах
Інформаційні служби органів державної влади та
органів місцевого самоврядування самостійно або за
допомогою Національної телекомпанії України і
Національної радіокомпанії України здійснюють відео- та
аудіозаписи засідань Верховної Ради України, офіційних
заходів за участю Президента України, засідань Кабінету
Міністрів України, Верховного Суду, Конституційного
Суду України. Для таких записів встановлюється
безстроковий режим зберігання у державних архівах.
Записи заходів закритого типу здійснюються та
зберігаються відповідно до вимог законодавства України.
<…>
Стаття 18. Інші теле- і радіопередачі про діяльність
органів державної влади України та органів місцевого
самоврядування
Державні аудіовізуальні засоби масової інформації в
процесі формування програмної політики повинні
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передбачати в інших програмах всебічне і об'єктивне
інформування населення про принципи державного
устрою, основні напрями внутрішньої і зовнішньої
політики України, роботу органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, позиції депутатських
груп і фракцій у Верховній Раді України, окремих
народних депутатів України, про програму діяльності
Кабінету Міністрів України, розгляд справ і розв'язання
спорів судами.

передбачати в інших програмах всебічне і об'єктивне
інформування населення про принципи державного
устрою, основні напрями внутрішньої і зовнішньої
політики України, роботу органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, позиції депутатських
груп і фракцій у Верховній Раді України, окремих
народних депутатів України, про програму діяльності
Кабінету Міністрів України, розгляд справ і розв'язання
спорів судами з урахуванням коментарів відповідних
прес-служб судів та суддів-спікерів.

Стаття 191. Розміщення державного замовлення на
аудіо- і відеоінформаційну продукцію та контроль за
дотриманням порядку, форм і стандартів мовлення
Розміщення державного замовлення на аудіо- і
відеоінформаційну продукцію про діяльність Верховної
Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів
України забезпечується Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення.
<…>

Стаття 191. Розміщення державного замовлення на
аудіо- і відеоінформаційну продукцію та контроль за
дотриманням порядку, форм і стандартів мовлення
Розміщення державного замовлення на аудіо- і
відеоінформаційну продукцію про діяльність Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховного Суду, Конституційного Суду
України забезпечується Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення.
<…>
Стаття 20. Висвітлення діяльності органів державної
влади друкованими засобами масової інформації
Діяльність Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, Верховного
Суду, Конституційного Суду України висвітлюється в
друкованих засобах масової інформації загальнодержавної

Стаття 20. Висвітлення діяльності органів державної
влади друкованими засобами масової інформації
Діяльність Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, Верховного
Суду України, Конституційного Суду України
висвітлюється в друкованих засобах масової інформації
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загальнодержавної та зарубіжної сфери розповсюдження
на умовах, визначених у договорах між органами
державної влади і редакціями цих друкованих засобів
масової інформації.
<…>
Стаття 22. Опублікування офіційних документів
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування
Закони України, постанови Верховної Ради України,
укази та розпорядження Президента України, постанови
та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови
Верховного Суду України, рішення та висновки
Конституційного Суду України, рішення органів
місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти
публікуються в офіційних друкованих виданнях. У
друкованих засобах масової інформації можуть
публікуватися офіційні документи органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, інша публічна
інформація відповідно до законодавства і на засадах,
передбачених укладеним між такими органами та
редакціями друкованих засобів масової інформації
договором.

та зарубіжної сфери розповсюдження на умовах,
визначених у договорах між органами державної влади і
редакціями цих друкованих засобів масової інформації.
<…>
Стаття 22. Опублікування офіційних документів
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування
Закони України, постанови Верховної Ради України,
укази та розпорядження Президента України, постанови
та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови
Верховного Суду, рішення та висновки Конституційного
Суду України, рішення органів місцевого самоврядування,
інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних
друкованих виданнях. У друкованих засобах масової
інформації можуть публікуватися офіційні документи
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інша публічна інформація відповідно до
законодавства і на засадах, передбачених укладеним між
такими органами та редакціями друкованих засобів
масової інформації договором.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні
Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні
посади та звільнення з цих посад
посади та звільнення з цих посад
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10. У суді, кількість суддів у якому перевищує десять
10. У суді, кількість суддів у якому перевищує п’ять
суддів, може бути обраний один заступник голови суду, а суддів, може бути обраний один заступник голови суду, а
в суді, кількість суддів у якому перевищує тридцять в суді, кількість суддів у якому перевищує п’ятнадцять
суддів, - не більше двох заступників голови суду.
суддів, - не більше двох заступників голови суду.
Стаття 135. Суддівська винагорода
<…>
Відсутня.

Стаття 128. Збори суддів
<…>
5. Збори суддів:
1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності
суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату
суду та приймають з цих питань рішення, що є
обов’язковими для суддів та працівників цього суду;
2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду
конкретних категорій справ;
3) визначають рівень навантаження на суддів
відповідного суду з урахуванням виконання ними
адміністративних або інших обов’язків;
4) заслуховують звіти суддів, які обіймають
адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату
суду;

Стаття 135. Суддівська винагорода
<…>
11. На суддів поширюються гарантії та
компенсації, передбачені трудовим законодавством
щодо роботи працівників у вихідні, святкові або
неробочі дні, оплати роботи в надурочний час, творчої
відпустки, при службових відрядженнях.
Стаття 128. Збори суддів
<…>
5. Збори суддів:
1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності
суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату
суду та приймають з цих питань рішення, що є
обов’язковими для суддів та працівників цього суду;
2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду
конкретних категорій справ;
3) визначають рівень навантаження на суддів
відповідного суду з урахуванням виконання ними
адміністративних або інших обов’язків;
4) заслуховують звіти суддів, які обіймають
адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату
суду;
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5) звертаються з поданням про притягнення до
дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора,
посадової особи органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування за вчинення дій або
бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду
та судді;

6) здійснюють інші повноваження, визначені цим
Законом.
<…>
Стаття 133. Рада суддів України
<…>
8. Рада суддів України:
1) розробляє та організовує виконання заходів щодо
забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення
стану організаційного забезпечення діяльності судів;
2) розглядає питання правового захисту суддів,
соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає
відповідні рішення з цих питань;
3) здійснює контроль за організацією діяльності
судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової
адміністрації України, його заступників, керівників
структурних підрозділів і територіальних управлінь
Державної судової адміністрації України;
4) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності
судів до органів державної влади та органів місцевого

5) звертаються з поданням про притягнення до
дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора,
посадової особи органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування за вчинення дій або
бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду
та судді;
51) обирають строком на три роки суддю-спікера
суду, а у разі створення прес-служби суду також її
керівника;
6) здійснюють інші повноваження, визначені цим
Законом.
<…>
Стаття 133. Рада суддів України
<…>
8. Рада суддів України:
1) розробляє та організовує виконання заходів щодо
забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення
стану організаційного забезпечення діяльності судів;
2) розглядає питання правового захисту суддів,
соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає
відповідні рішення з цих питань;
3) здійснює контроль за організацією діяльності судів,
заслуховує з цих питань Голову Державної судової
адміністрації України, його заступників, керівників
структурних підрозділів і територіальних управлінь
Державної судової адміністрації України;
4) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності
судів до органів державної влади та органів місцевого
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самоврядування;
самоврядування;
5) затверджує зразки посвідчень судді, судді у
5) затверджує зразки посвідчень судді, судді у
відставці;
відставці;
<…>
51) затверджує типове положення про суддюспікера та прес-службу суду;
<…>
Розділ XII
Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
<…>
<…>
22. Право на отримання суддівської винагороди у
22. Виключити.
розмірах, визначених цим Законом, мають судді, які за
результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили
відповідність займаній посаді (здатність здійснювати
правосуддя у відповідному суді) або призначені на посаду
за результатами конкурсу, проведеного після набрання
чинності цим Законом.
Судді, які на день набрання чинності цим Законом
пройшли кваліфікаційне оцінювання та підтвердили свою
здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, до
1 січня 2017 року отримують суддівську винагороду,
визначену відповідно до положень Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20,
ст. 132 із наступними змінами).
23. До проходження кваліфікаційного оцінювання
23. Виключити.
суддя отримує суддівську винагороду, визначену
<…>
відповідно до положень Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010
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р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із
наступними змінами).
<…>
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ
Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
<…>
22. Право на отримання суддівської винагороди у
розмірах, визначених цим Законом, мають судді, які за
результатами
кваліфікаційного
оцінювання
підтвердили відповідність займаній посаді (здатність
здійснювати правосуддя у відповідному суді) або
призначені на посаду за результатами конкурсу,
проведеного після набрання чинності цим Законом.
Судді, які на день набрання чинності цим Законом
пройшли кваліфікаційне оцінювання та підтвердили свою
здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, до
1 січня 2017 року отримують суддівську винагороду,
визначену відповідно до положень Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20,
ст. 132 із наступними змінами).

Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
<…>
22. Право на отримання суддівської винагороди у
розмірах, визначених цим Законом, мають судді стосовно
яких після складення ними іспиту як етапу
кваліфікаційного оцінювання судді прийнято рішення
про допуск до дослідження досьє та проведення
співбесіди як етапу кваліфікаційного оцінювання судді
або призначені на посаду за результатами конкурсу,
проведеного після набрання чинності цим Законом.
Судді, які на день набрання чинності цим Законом
пройшли кваліфікаційне оцінювання та підтвердили свою
здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, до
1 січня 2017 року отримують суддівську винагороду,
визначену відповідно до положень Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20,
ст. 132 із наступними змінами).
23. До прийняття рішення про допуск до
23. До проходження кваліфікаційного оцінювання дослідження досьє та проведення співбесіди як етапу
суддя отримує суддівську винагороду, визначену кваліфікаційного оцінювання судді суддя отримує
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відповідно до положень Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010
р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із
наступними змінами).
<…>

суддівську винагороду, визначену відповідно до положень
Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45,
ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними
змінами).
<…>

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
Стаття 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та
іншої обов’язкової інформації
1. Державні та комунальні телерадіоорганізації
зобов’язані
безкоштовно
передавати
офіційні
повідомлення Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України та Конституційного
Суду України, офіційні повідомлення Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади - на
підвідомчу їм територію.
2. Телерадіоорганізації, незалежно від форм
власності, зобов’язані безкоштовно оприлюднювати
повідомлення про надзвичайні ситуації. Право на
використання телебачення і радіомовлення з цією метою
належить органам влади і посадовим особам, які
уповноважені приймати рішення в умовах надзвичайних
ситуацій.
3. Трансляція сесій Верховної Ради України,
Верховної
Ради
Автономної
Республіки
Крим

Стаття 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та
іншої обов’язкової інформації
1. Державні та комунальні телерадіоорганізації
зобов’язані
безкоштовно
передавати
офіційні
повідомлення Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, Голови Верховного
Суду, Голови Конституційного Суду України, офіційні
повідомлення Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих
органів виконавчої влади - на підвідомчу їм територію.
2. Телерадіоорганізації, незалежно від форм
власності, зобов’язані безкоштовно оприлюднювати
повідомлення про надзвичайні ситуації. Право на
використання телебачення і радіомовлення з цією метою
належить органам влади і посадовим особам, які
уповноважені приймати рішення в умовах надзвичайних
ситуацій.
3. Трансляція сесій Верховної Ради України,
Верховної
Ради
Автономної
Республіки
Крим
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проводиться відповідно до державного замовлення та на
основі договору.
4. На вимогу Президента України, Голови Верховної
Ради України, Прем’єр-міністра України та Голови
Конституційного
Суду
України
державні
телерадіоорганізації надають їм час для екстрених
офіційних виступів з важливих питань державного життя.
5.
Державні
телерадіоорганізації
зобов’язані
передбачати у своїх програмах час і форми для
забезпечення можливості виступів народних депутатів
України з питань їхньої депутатської діяльності.
Участь народних депутатів України у передачах з
інших питань здійснюється на загальних засадах.
6. Виступи депутатів місцевих рад з питань їхньої
депутатської діяльності в телерадіопрограмах, що
транслюються
на
території
відповідної
ради,
здійснюються
за
домовленістю
з
місцевими
телерадіоорганізаціями.
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Закон України „Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”
Стаття 20. Трансляція офіційних повідомлень
Стаття 20. Трансляція офіційних повідомлень
1. Надання ефірного часу НСТУ для офіційних
1. Надання ефірного часу НСТУ для офіційних
виступів і заяв вищих посадових осіб держави виступів і заяв вищих посадових осіб держави
здійснюється в установленому цим Законом порядку здійснюється в установленому цим Законом порядку
надання позачергово прямого ефіру для екстрених надання позачергово прямого ефіру для екстрених
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офіційних виступів Президента України, Голови офіційних виступів Президента України, Голови
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України,
Голови
Верховного
Суду
України,
Голови Голови Верховного Суду, Голови Конституційного Суду
Конституційного Суду України.
України.

