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Р І Ш Е Н Н Я

щодо оголошення про початок конкурсного відбору кандидатур на посади 
суддів Конституційного Суду України

За пропозицією Голови Комітету Комітет Верховної Ради України з 
питань правової політики розглянув на своєму засіданні 20 січня 2023 року 
(протокол № 112) питання щодо оголошення про початок конкурсного відбору 
кандидатур на посаду суддів Конституційного Суду України та встановив таке.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 7 
грудня 2022 року звільнені у відставку у зв’язку з поданими заявами судді 
Конституційного Суду України Завгородня І.М., Сас С.В., Сліденко І.Д., які 
призначені Верховною Радою України.

23 грудня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору 
кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних 
засадах», яким внесено зміни до Регламенту Верховної Ради України та Закону 
України «Про Конституційний Суд України».

Відповідно до частини другої, третьої статті 2084 Регламенту Верховної 
Ради України відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України 
здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Законом України 
«Про Конституційний Суд України», та з урахуванням особливостей, 
визначених цією статтею.

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на 
посаду судді Конституційного Суду України у Верховній Раді України здійснює 
комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу 
Конституційного Суду України.

У разі одночасного виникнення більше ніж однієї вакансії на посаду судді 
Конституційного Суду України конкурсний відбір кандидатур може бути 
оголошений і проведений на всі вакантні посади.
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Згідно з пунктом 17 розділу IV «Перехідні положення» Закону України 
«Про Конституційний Суд України» суб’єкти призначення суддів 
Конституційного Суду невідкладно, але не пізніше тридцяти днів з дня набрання 
чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді 
Конституційного Суду України на конкурсних засадах", оголошують про 
проведення конкурсного відбору на всі посади суддів Конституційного Суду, 
вакантні станом на день набрання ним чинності. Нові конкурсні відбори на 
посаду судді Конституційного Суду проводяться відповідно до цього Закону.

Відповідно до частини третьої статті 2084 Регламенту Верховної Ради 
України Апарат Верховної Ради України за поданням комітету, до предмета 
відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду 
України, оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради оголошення про 
початок конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду 
України.

З огляду на зазначене, Комітет з питань правової політики вирішив:

внести Апарату Верховної Ради України подання про оприлюднення 
21 січня 2023 року на офіційному веб-сайті Верховної Ради України оголошення 
про початок конкурсного відбору кандидатур на посади суддів Конституційного 
Суду України такого змісту:

«За поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 
від 20 січня 2023 року Апарат Верховної Ради України оголошує про початок 
конкурсного відбору кандидатур на три вакантні посади судді Конституційного 
Суду України.

Апарат Верховної Ради України протягом 10 днів з дня оприлюднення 
оголошення про початок конкурсного відбору приймає від осіб, які претендують 
на участь у такому відборі, документи, визначені частиною другою статті 
105 Закону України «Про Конституційний Суд України».

Прийом документів завершується 30 січня 2023 року о:

24 годині, якщо документи подаються в електронній формі через систему 
електронної взаємодії органів виконавчої влади;

18 годині, якщо документи з позначкою «На конкурс на посаду судді 
Конституційного Суду України» подаються до Апарату Верховної Ради України 
в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим відправленням 
(з повідомленням про вручення) на адресу: 01008, місто Київ, вулиця Михайла 
Грушевського, 5 чи через скриньку «Для звернень громадян», розміщену у 
приймальні Верховної Ради України (місто Київ, вулиця Банкова, 6-8, 
під’їзд № 6).
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Відповідно до вимог пунктів 61, 166 Положення про порядок роботи 
з документами у Верховній Раді України, затвердженого 
Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 08 лютого 2021 року 
№ 19, кореспонденція, що надходить на електронні поштові скриньки домену 
gov.ua (безпосередньо до керівництва Верховної Ради України, Апарату 
Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України та їх секретаріатів, 
депутатських фракцій (депутатських груп) та їх секретаріатів, структурних 
підрозділів Апарату Верховної Ради України, їх посадових осіб),  не 
реєструється і не розглядається».

Голова Комітету Д.В. МАСЛОВ


