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щодо обрання ТАЛЬКА В’ячеслава Валентиновича
         на посаду члена Вищої ради правосуддя

Відповідно до частини восьмої статті 208-1 Регламенту Верховної Ради 
України Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 
13  липня 2022 року (протокол № 95) питання щодо обрання ТАЛЬКА 
В’ячеслава Валентиновича на посаду члена Вищої ради правосуддя та встановив 
таке.

На виконання вимог пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради 
правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» 
від 14 липня 2021 року № 1635-ІХ та у зв’язку з поданням Комітету з питань 
правової політики від 02 вересня 2021 року Апаратом Верховної Ради України 
оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України оголошення про 
проведення конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя та про початок 
прийому документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі.

До Апарату Верховної Ради України надійшли документи від 25 осіб, які 
виявили намір обійняти посади членів Вищої ради правосуддя, в тому числі від 
ТАЛЬКА В.В.

ТАЛЬКО В.В. є громадянином України, не молодший 35 років, володіє 
державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у 
сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії, на теперішній 
час є адвокатом.

Рішенням Комітету від 12 жовтня 2021 року (протокол № 71) визнано 
документи ТАЛЬКА В.В. такими, що відповідають встановленим Законом 
України «Про Вищу раду правосуддя» вимогам; подано його документи до 
Апарату Верховної Ради України для організації проведення спеціальної 
перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та до 
Етичної ради, яка діє відповідно до Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя», для встановлення відповідності кандидата критеріям професійної 
етики та доброчесності і надання списку кандидатів, рекомендованих для 
обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя.
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08 грудня 2021 року до Комітету надійшла довідка Відділу з питань 
запобігання корупції Апарату Верховної Ради України, згідно з якою інформації, 
що перешкоджає зайняттю ТАЛЬКОМ В.В. посади, яка передбачає зайняття 
відповідального або особливо відповідального становища, або посади з 
підвищеним корупційним ризиком, не виявлено.

29 червня 2022 року до Комітету надійшло рішення Етичної ради від 
23 червня 2022 року № 20, відповідно до якого кандидата на посаду члена Вищої 
ради правосуддя ТАЛЬКА В.В. визнано таким, що відповідає критеріям 
професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради 
правосуддя. Разом з вказаним рішенням до Комітету надійшло рішення Етичної 
ради від 23 червня 2022 року № 23, яким затверджено список кандидатів, 
рекомендованих для обрання Верховною Радою України на посаду члена Вищої 
ради правосуддя, до якого увійшов в тому числі ТАЛЬКО В.В.

За результатами попереднього обговорення, з урахуванням відповідей 
ТАЛЬКА В.В. на запитання членів Комітету відповідно до частини восьмої 
статті  208-1 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань правової 
політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом 
голосування щодо обрання ТАЛЬКА В’ячеслава Валентиновича на посаду члена 
Вищої ради правосуддя.
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