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26 квітня 2022 року          м. Київ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 4 

 

Про внесення змін до Регламенту 

Етичної ради у зв’язку з воєнним 

станом в Україні 

 

Етична рада у складі Голови Етичної ради Кишакевича Л.Ю. (дистанційно 

в режимі відеоконференції), Заступника Голови Етичної ради сера Хупера Е. 

(дистанційно в режимі відеоконференції), членів Ради: Трясуна Ю.Р. 

(дистанційно в режимі відеоконференції), Сіверіна В.І. (дистанційно в режимі 

відеоконференції), Корді Р. (дистанційно в режимі відеоконференції), Перлінг Л. 

(дистанційно в режимі відеоконференції), розглянувши питання про внесення 

змін до Регламенту Етичної ради у зв’язку з воєнним станом в Україні, 

відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», 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», Регламенту Етичної ради, 

затвердженого рішенням Етичної ради №4 від 09 грудня 2021 року 

 

у х в а л и л а: 

 

 На період дії воєнного стану в Україні Етична рада затверджує 

внесення таких змін до свого Регламенту. 

 

1. Доповнити Регламент статтею 4.1 такого змісту: 

 

На період дії воєнного стану допускається недотримання строків, 

передбачених, пунктами: 3.7.2, 3.11.1, 3.12, 3.13 Регламенту.    

 



2. Пункт 3.14 викласти у новій редакції: 

 

3.14. Кандидату та діючому члену ВРП надається право ознайомитися із 

матеріалами оцінювання його відповідності критерію професійної етики та 

доброчесності, надати усні та письмові пояснення, взяти участь у засіданні 

Ради під час розгляду питання стосовно нього, а також на користування 

послугами представника. Кандидат та діючий член ВРП реалізує своє 

право ознайомитися із матеріалами оцінювання протягом трьох днів до 

дня проведення співбесіди. 

 

3. Пункт 3.15.1 викласти у новій редакції: 

 

3.15.1. Співбесіди проводяться на засіданнях Ради за безпосередньої участі 

кандидатів та діючих членів ВРП або дистанційно у режимі 

відеоконференції з використанням засобів електронного зв’язку, 

відповідно до рішення Етичної ради. 

 

   Голова   (підпис)              Л. Ю. Кишакевич 

 

 

 


