
РОЗ'ЯСНЕННЯ  

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин щодо процедури призначення Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 

 

 

 Процедура призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

встановлюється Конституцією України, Законом України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини», Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», 

Законом України «Про запобігання корупції». 

 Відповідно до приписів зазначених нормативно-правових актів процедура призначення 

Уповноваженого має такі складові: 

  

1. Висування кандидатур(и) для призначення на посаду Уповноваженого. 

 

Здійснюється у двадцятиденний строк з наступного дня після закінчення строку, на 

який було призначено Уповноваженого (пункт 2 частини другої статті 6 Закону України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»). 

 

Термін: з 28 квітня до 17 травня 2017 р. (включно). 

 

      Примітка: 

Пропозиції щодо кандидатур(и) на посаду Уповноваженого вносять Голова Верховної 

Ради України або не менше однієї четвертої народних депутатів України від конституційного 

складу Верховної Ради України (не меньше113 осіб) (частина перша статті 6 Закону України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»). 

Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого: Уповноваженим може бути 

призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною 

мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти 

років проживає в Україні (частина друга статті 5 Закону України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини»). 

 

 

2. Проведення спеціальної перевірки. 
 

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, за їх письмовою 

згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про 

запобігання корупції" у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня 

надання згоди на проведення спеціальної перевірки (частина третя статті 5 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»; абзац 1 частини 1 

статті 57 Закону України "Про запобігання корупції»). 

 

Термін: у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди 

на проведення спеціальної перевірки. 

 

Примітка:  

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не 

розглядається (абзац 2 частини 1 статті 57 Закону України "Про запобігання корупції»). 

Організація проведення зазначеної спеціальної перевірки покладається на Керівника 

Апарату Верховної Ради України (абзац 4 частини 2 статті 56 Закону України "Про 

запобігання корупції"). 

Рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні (обранні) на посаду, 

пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/3206-17


проведення спеціальної перевірки (абзац 1 частини 2 статті 58 Закону України "Про 

запобігання корупції"). 

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента 

на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, 

посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє 

претенденту у призначенні (обранні) на посаду (абзац 3 частини 2 статті 58 Закону України 

"Про запобігання корупції"). 

Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має не погашену або не зняту 

судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення (частина 

п’ята  статті 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини»). 

 

 

3. Опублікування відомостей про запропоновані кандидатури на  посаду Уповноваженого. 
  

Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до 

розгляду питання про призначення (частина четверта статті 208 Регламенту Верховної 

Ради України). 

 

Термін: не пізніше 26 травня 2017 р.(включно). 

  

 

Примітка: 

Публікуються такі відомості: про громадянство; про освіту; про трудову діяльність; 

про досвід правозахисної діяльності; автобіографія; про подання у встановленому Законом 

України "Про запобігання  корупції" порядку декларації особи, уповноваженої на виконання 

функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; відомості про перебування у 

складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку, а також відомості про судимість кандидата. Усі відомості подаються 

державною мовою і власноручно підписуються кандидатом на посаду Уповноваженого 

(частина друга статті 205 Регламенту Верховної Ради України). 

 

4. Підготовка висновку комітету. 

  

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин за 

результатами спеціальної перевірки подає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної 

кандидатури на посаду Уповноваженого, відповідності її вимогам, передбаченим Законом 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», та про відсутність 

причин, які б перешкоджали зайняттю нею цієї посади (частина перша статті 6 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»). 

 

Термін: з 18 травня до 27 травня 2017 р.(включно). 

 

 

5. Надання народним депутатам матеріалів щодо розгляду питання про призначення 

Уповноваженого. 

 

Висновок комітету та відомості про кандидата на посаду Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини (підготовлені з дотриманням вимог частини другої статті 205 

Регламенту Верховної Ради України), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні 

до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого (частина третя 

статті 208 Регламенту Верховної Ради України). 
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Термін: не пізніше 2 червня 2017 р. (включно). 

 

6. Розгляд питання про призначення Уповноваженого. 

 

Кандидатури на посаду Уповноваженого пропонує Верховній Раді Голова Верховної 

Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини" (частина друга статті 208 Регламенту Верховної Ради України). 

 

В обговоренні кандидатур на посаду  Уповноваженого беруть участь представники 

депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати 

(частина восьма статті 205, частина п’ята статті 208 Регламенту Верховної Ради 

України). 

 

Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України 

бюлетенями для таємного голосування, але не раніш як через десять днів і не пізніше ніж 

через двадцять днів після закінчення строку для висування кандидатів для участі у виборах ( 

частина третя статті 6 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини»). 

 

Термін: з 28 травня до 6 червня 2017 р. (включно). Відповідно до календарного плану 

проведення шостої сесії в зазначений період єдиним днем проведення пленарних засідань 

Верховної Ради є 6 червня. Відповідно  розгляд питання про призначення Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини має відбутись 6 червня 2017 р. 

 

Примітка: 

Призначеним вважається той кандидат, за якого проголосувала більшість народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, про що приймається 

постанова. 

Якщо на посаду Уповноваженого було висунуто більше ніж два кандидати і жодного з 

них не було призначено, Верховна Рада України проводить повторне голосування по двох 

кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів. 

У разі якщо жоден із кандидатів на посаду Уповноваженого не набрав необхідної 

кількості голосів, знову проводиться висування кандидатур для призначення на посаду 

Уповноваженого (частини четверта, п’ята, сьома статті 6 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»). 

 

7. Складання присяги Уповноваженим. 

 

При вступі на посаду Уповноважений на пленарному засіданні Верховної Ради 

України складає присягу. Повноваження Уповноваженого починаються з моменту складення 

присяги. 

Примітка:  

Уповноважений не може мати представницького мандата, обіймати будь-які інші 

посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, крім викладацької, 

наукової або іншої творчої діяльності. 

Він не може бути членом будь-якої політичної партії. 

За наявності зазначених обставин Уповноважений повинен їх усунути протягом 

десяти днів після його призначення. До усунення зазначених обставин він не може 

складати присяги. 



У разі неможливості усунути їх протягом десяти днів Уповноважений зобов'язаний 

зробити у зазначений строк заяву про відмову виконувати будь-які інші доручення чи 

повноваження, крім тих, що належать Уповноваженому (частини 1-3, 5 статті 8 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).  


