
За участі народного депутата України Горобця О.С. забезпечено 
безперервність відправляння правосуддя у Бучанському районі Київської 
області

Проведення адміністративної реформи в Україні безпосередньо пов’язано з 
правами та інтересами територіальних громад у межах виборчого округу № 95, 
представником населення яких у Верховній Раді України є народний депутат 
України Горобець Олександр Сергійович.

Мешканці Білогородської, Борщагівської, Бучанської, Вишневої, 
Гостомельської, Дмитрівської, Ірпінської, Коцюбинської звикли за судовим 
захистом своїх прав, розв’язання суперечок звертатися до Києво-Святошинського 
районного та Ірпінського міського судів Київської області.

Водночас ліквідація Києво-Святошинського району, утворення у Київській 
області Бучанського району у межах зазначених територіальних громад, у т.ч. 
Ірпінської, поставило проблематику можливості відправляння правосуддя суддями 
вказаних судів.

Адже за вимогами пункту 3-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» місцеві суди, що діяли до утворення нових 
районів, могли здійснювати свої повноваження не пізніше 1 січня 2022 року. 

Таким чином виникала реальна небезпека утворення ситуації, коли мешканці 
територіальних громад могли опинитися з початку нового 2022 року без судового 
захисту.

З метою недопущення порушення конституційних прав громадян щодо 
доступу до правосуддя народним депутатом України Горобцем О.С. взято участь у 
розгляді за скороченою процедурою та ухваленні Верховною Радою України 
законопроекту № 5387 щодо відтермінування до 1 січня 2023 року припинення 
повноважень Києво-Святошинського районного та Ірпінського міського судів 
Київської області. Після підписання Президентом України Закон України набуде 
чинності.

Таким чином і після 1 січня 2022 року можна буде звертатися до Києво-
Святошинського районного та Ірпінського міського судів Київської області 
для отримання функцій правосуддя.

Одночасно робочою групою у складі народних депутатів України, 
представників Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Верховного Суду, 
Державної судової адміністрації України, Офісу Президента України, апеляційних 
судів та органів виконавчої влади здійснюється робота щодо розроблення нової 
мережі судів. 

Отже населення нашого регіону може мати впевненість у надійному 
забезпеченні безперервності відправляння правосуддя у межах своїх 
територіальних громад. 
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