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щодо подання про початок прийняття пропозицій від депутатських фракцій 
(депутатських груп) щодо кандидатури до першого складу Дорадчої групи 

експертів

За пропозицією Голови Комітету Комітет Верховної Ради України з питань 
правової політики розглянув на своєму засіданні 29 грудня 2022 року (протокол 
№ 109) питання щодо подання про початок прийняття пропозицій від 
депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатури до першого складу 
Дорадчої групи експертів, Комітет з питань правової політики встановив таке.

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» (далі - Закон).

Згідно з цим Законом внесено зміни до Закону України «Про 
Конституційний Суд України», якими з метою сприяння суб’єктам призначення 
суддів Конституційного Суду України в оцінюванні моральних якостей і рівня 
компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду 
України утворена Дорадча група експертів (стаття 102 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»).

Протягом шести років з дня набрання чинності Законом до складу Дорадчої 
групи експертів входить одна особа, призначена Верховною Радою України 
(пункти 4, 5 розділу IV «Перехідні положення» Закону України «Про 
Конституційний Суд України»).

Змінами до Регламенту Верховної Ради України передбачено порядок 
призначення Верховною Радою України члена Дорадчої групи експертів 
(стаття 2085 Регламенту Верховної Ради України).

Згідно з пунктом 9 розділу IV «Перехідні положення» Закону України «Про 
Конституційний Суд України» Апарат Верховної Ради України за поданням 
комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання 
правового статусу Конституційного Суду України, протягом п’ятнадцяти днів з 
дня набрання чинності Законом оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної 
Ради України оголошення про початок прийняття пропозицій щодо кандидатури 



до першого складу Дорадчої групи експертів від депутатських фракцій 
(депутатських груп).

З огляду на зазначене, Комітет з питань правової політики вирішив:
внести Апарату Верховної Ради України подання щодо оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Верховної Ради України оголошення про початок 
прийняття пропозицій від депутатських фракцій (депутатських груп) щодо 
кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів такого змісту:

«За поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 
Апарат Верховної Ради України оголошує про початок прийняття пропозицій від 
депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатури до першого складу 
Дорадчої групи експертів.

Відповідно до частини четвертої статті 2085 Регламенту Верховної Ради 
України депутатські фракції (депутатські групи) протягом 10 днів з дня 
опублікування цього оголошення подають до Комітету з питань правової 
політики пропозиції стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів 
разом з інформацією, що підтверджує відповідність таких кандидатів вимогам 
статті 102 Закону України «Про Конституційний Суд України».

Депутатська фракція (депутатська група) пропонує виключно одну 
кандидатуру до складу Дорадчої групи експертів.

Депутатські фракції (депутатські групи) можуть узгодити спільну 
пропозицію стосовно кандидатури до складу Дорадчої групи експертів».
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