ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правової політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-84

РЕКОМЕНДАЦІЯ

щодо обрання Гольник Лариси Владленівни на посаду
члена Вищої ради правосуддя
Відповідно до частини п’ятої статті 2081 Регламенту Верховної Ради
України (далі – Регламент ВРУ) Комітет з питань правової політики
розглянув на своєму засіданні 16 вересня 2020 року (протокол № 35)
пропозицію депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» у Верховній
Раді України від 21 січня 2020 року щодо обрання на посаду члена Вищої
ради правосуддя кандидатуру Гольник Лариси Владленівни.
Розглядаючи зазначене питання, Комітет з питань правової політики
виходить з такого.
Згідно з приписом статті 131 Конституції України Верховна Рада
України обирає двох членів Вищої ради правосуддя (частина друга);
порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя
визначається законом (частина третя); одна й та ж особа не може обіймати
посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль (частина п’ята);
член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій,
профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати
представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім
посади Голови Верховного Суду), виконувати іншу оплачувану роботу, крім
наукової, викладацької чи творчої (частина шоста); член Вищої ради
правосуддя має належати до правничої професії та відповідати критерію
політичної нейтральності (частина сьома); законом можуть бути
передбачені додаткові вимоги до члена Вищої ради правосуддя (частина
восьма); Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання
(призначення) щонайменше п’ятнадцяти її членів, серед яких більшість
становлять судді (частина дев’ята).
Частиною першою статті 7 Закону України «Про Вищу раду
правосуддя» встановлено, що обрання (призначення) на посади членів
Вищої ради правосуддя здійснюється в порядку, передбаченому цим
Законом, на основі принципів верховенства права, професійності,
публічності, політичної нейтральності.
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Водночас, частиною першою статті 17 цього Закону передбачено, що
Верховна Рада України обирає членів Вищої ради правосуддя в порядку,
встановленому Регламентом ВРУ.
Відповідно до частини другої статті 2081 Регламенту ВРУ Апарат
Верховної Ради України оприлюднює інформацію на її офіційному вебсайті та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок
прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо
кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. Депутатська фракція
(депутатська група) може запропонувати одного кандидата на посаду члена
Вищої ради правосуддя незалежно від кількості вакантних посад.
Згідно із частиною третьою статті 2081 Регламенту ВРУ, у відповідь на
повідомлення Апарату Верховної Ради України депутатським фракціям
(групам) про початок прийому пропозицій щодо кандидатів на посади
членів Вищої ради правосуддя, депутатська фракція Політичної Партії
«ГОЛОС» у Верховній Раді України запропонувала кандидатом на таку
посаду Гольник Л.В.
Комітет, до предмета відання якого належать питання правосуддя,
розглядає документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій
(депутатських груп), і попередньо обговорює питання щодо їх відповідності
вимогам, встановленим Законом України «Про Вищу раду правосуддя», та
подає на розгляд Верховної Ради України рекомендацію з висновками щодо
кожного кандидата (частина п’ята статті 2081 Регламенту ВРУ).
Вимоги та обмеження щодо членів Вищої ради правосуддя встановлено
статтею 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».
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
було організовано проведення спеціальної перевірки щодо зазначеної особи.
Згідно з довідкою Апарату Верховної Ради України про результати
спеціальної перевірки щодо Гольник Л.В. інформації, що перешкоджає
зайняттю зазначеною особою посади, яка передбачає зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, або посади з
підвищеним корупційним ризиком, не виявлено.
Члени Комітету встановили, що Гольник Л.В. відповідає вимогам,
передбаченим Конституцією України та Законом України «Про Вищу раду
правосуддя», та може бути обраною членом Вищої ради правосуддя.
Враховуючи викладене, Комітет з питань правової політики вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України визначитися щодо обрання
Гольник Лариси Владленівни на посаду члена Вищої ради правосуддя
шляхом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України.
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2. Визначити доповідачем від Комітету з питань правової політики з
цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України Голову
Комітету Костіна А.Є.
Голова Комітету
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