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Р  Е  К  О  М  Е  Н  Д  А  Ц  І  Я

   про призначення Сірого Миколи Івановича
        на посаду судді Конституційного Суду України

Відповідно до Рішення Комітету з питань правової політики від 
16  грудня 2020 року (протокол № 43) встановлено відповідність Сірого 
Миколи Івановича, який виявив намір обійняти посаду судді Конституційного 
Суду України, згідно з поданими ним документами, вимогам, встановленим 
Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд 
України».

Відповідно до статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» 
та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2015 року № 171, Апаратом Верховної Ради України організовано проведення 
спеціальної перевірки щодо Сірого М.І.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди 
особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, 
автобіографії, паспорта, документів про освіту, медичної довідки про стан 
здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в 
психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я, заяви про 
проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», 
та військового квитка.

Запити про надання відомостей про Сірого М.І. надсилалися до 
Міністерства оборони України, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Державної судової адміністрації України, Міністерства 
освіти і науки України, Служби безпеки України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Національного агентства з питань запобігання корупції, 
Міністерства юстиції України та Національної поліції України.



Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття 
посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції 
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною 
першою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами перевірки виявлено розбіжності у відомостях, 
зазначених у декларації Сірого М.І., з наявною інформацією у Національному 
агентстві з питань запобігання корупції, з приводу чого претендентом надані 
пояснення та підтверджуючі документи.

Згідно з довідкою Відділу з питань запобігання корупції Апарату 
Верховної Ради України інформації, що перешкоджає зайняттю Сірим М.І. 
посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо 
відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком 
не виявлено.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих 
кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України Сірим М.І., та 
співбесіди з ним, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 
Закону України «Про Конституційний Суд України», частини шостої 
статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань правової 
політики на своєму засіданні 03 лютого 2021 року (протокол № 46)

вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування 
щодо призначення Сірого Миколи Івановича на посаду судді Конституційного 
Суду України.
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