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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики на своєму засіданні від 20 травня 2020 року (протокол
засідання № 33) розглянув проект Закону про внесення змін до Митного
кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі
судоустрою України (реєстр. №3194 від 10.03.2020), поданий Президентом
України та визначений Президентом України як невідкладний.
Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці, є
уточнення у зв'язку зі змінами у законодавстві України дійсних найменувань
найвищих у системі судоустрою та прокуратури України органів, а також назв
посад керівників таких органів.
Законом України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій та
статус суддів" передбачено, що найвищим судом у системі судоустрою є
Верховний Суд (частина друга статті 17), який створюється на матеріальнотехнічній базі Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського
суду України, Вищого адміністративного суду України (пункт 5 розділу ХІІ
"Прикінцеві та перехідні положення"). Днем початку роботи Верховного
Суду, відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду від 30 листопада
2017 року № 2 "Про визначення дня початку роботи Верховного Суду",
визначено 15 грудня 2017 року (оприлюднено в газеті "Голос України" від 1
грудня 2017 року № 225).
Законом України "Про прокуратуру" (в редакції Закону України від 19
вересня 2019 року № 113-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури")
передбачено, що систему прокуратури України становлять: Офіс
Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури,
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (частина перша статті 7). Офіс
Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор (частина друга статті
8). Днем початку, роботи Офісу Генерального прокурора, відповідно до наказу
Генерального прокурора від 23 грудня 2019 року № 351 визначено 2 січня 2020
року (оприлюднено в газеті "Голос України" від 24 грудня 2019 року № 247).

З огляду на зазначене та з метою уточнення дійсних найменувань
найвищих у системі судоустрою та прокуратури України органів, а також назв
посад керівників таких органів, пропонується внести зміни до частини дев'ятої
статті 340, частини першої статті 359, частини другої статті 456 та частини
другої статті 457 Митного кодексу України щодо суто технічної заміни слів
"Верховний Суд України", "Генеральний прокурор України" та "Генеральна
прокуратура України" словами "Верховний Суд", "Генеральний прокурор" та
"Офіс Генерального прокурора" відповідно.
Головне науково-експертне Управління Апарату Верховної Ради
України у висновку до законопроекту зазначило, що за результатами розгляду
у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.
Зважаючи на викладене Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу
України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою
України (реєстр. № 3194 від 10.03.2020), поданий Президентом України
прийняти за основу та в цілому як Закон України з урахуванням технікоюридичних правок.
Співдоповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України
визначено народного депутата України Сову О.Г. – Голову підкомітету з
питань митної справи Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики.
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