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Шановний Михайле Васильовичу!
30 березня 2018 року Конституційним Судом України спільно з Інститутом
держави і права імені М. В. Корецького НАН України був проведений академічний
науково-практичний семінар на вшанування пам’яті та з нагоди 80-ї річниці з дня
народження видатного конституціоналіста, доктора юридичних наук, професора,
академіка-засновника НАПрН, першого Голови Конституційного Суду України
Леоніда Петровича Юзькова «Людська гідність як конституційна цінність», на
якому була висловлена пропозиція про присвоєння його імені Хмельницькому
університету управління та права. З цього приводу від імені Голови
Конституційного Суду України Шевчука С. В. університету був направлений лист.
Підставами для присвоєння Хмельницькому університету управління та
права імені Леоніда Юзькова є:
- факт народження, проживання та отримання середньої освіти
Л.П. Юзьковим на території Хмельницької області, з якою він підтримував тісний
зв’язок;
- значна частина наукових досліджень Л.П. Юзькова, зокрема й
кваліфікаційних, присвячена конституційному праву та державному управлінню,
які є також сферою наукових досліджень і навчально-освітнього процесу нашого
університету;
- Л.П. Юзьков доклав значних зусиль до становлення та розвитку
Хмельницького університету управління та права, консультуючи його керівництво
з питань організації навчально-методичної, виховної та наукової роботи;
- у 2004 році у Хмельницькому університеті управління та права були
встановлені персональні студентські стипендії імені Л.П. Юзькова для відзначення
успіхів талановитих студентів;
- 14-15 березня 2008 року з ініціативи суддів Конституційного Суду України
та професорсько-викладацького складу Хмельницькому університету управління та
права на базі начального закладу було проведено першу Всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Проблеми становлення та розвитку конституційної
держави в Україні», присвячену 70-й річниці від дня народження Л. П. Юзькова.

За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць «Актуальні
проблеми конституційного права та державотворення» у двох частинах;
- за відзначення 70-їм річниці від дня народження Л.П. Юзькова на
адміністративному будинку університету встановлена меморіальна дошка.
Питання присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен
фізичних осіб регулюється Законом України «Про присвоєння юридичним особам
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24 травня 2012 року № 4865-VI та
Порядком проведення громадського обговорення під час розгляду питань про
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені,
об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року №
989.
Частина 1 статті 5 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та
об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових
дат, назв і дат історичних подій» визначає, що питання про присвоєння юридичним
особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових
дат, назв і дат історичних подій порушується суб’єктами, зазначеними у статті 7
Закону, шляхом підготовки ними подання про присвоєння імен фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 7 цього Закону суб’єктом, який готує подання про
присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати
історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за ними
закріплені, є голова відповідної районної чи обласної ради.
Відповідно до п. 5 ст. 3. Закону імена фізичних осіб, ювілейні та святкові
дати, назви і дати історичних подій присвоюються юридичним особам та об’єктам
права власності лише після проведення громадського обговорення та за згодою
відповідного трудового колективу.
Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження проведення громадського обговорення під час розгляду питань про
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені,
об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» дія
Порядку поширюється на суб’єктів, що готують подання про присвоєння
юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій, визначених статтею 7 Закону України «Про присвоєння
юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», які є організаторами
громадського обговорення.
Виходячи з вимог Закону «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду
питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними
закріплені, об’єктам права .власності, які належать фізичним особам, імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних
подій» 14 травня 2018 року на засіданні вченої ради Університету було прийнято
рішення клопотати перед Хмельницькою обласною радою про проведення

громадського обговорення щодо розгляду питання про присвоєння Хмельницькому
університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Зважаючи на викладене, беручи до уваги лист Голови Конституційного Суду
України № 1-11/3-16/1252 від 27 квітня 2018 року та рішення вченої ради
Хмельницького університету управління та права від 14 травня 2018 року,
протокол № 11, просимо організувати проведення громадського обговорення щодо
присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда
Юзькова відповідно до п. З ч. 1, ч. 5 ст. З Закону України «Про присвоєння
юридичним, особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24 травня 2012 року
№ 4865-VI та п. п. 1,3,4,5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду
питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними
закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних
подій» від 24 жовтня 2012 року № 989.
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Шановний Олеже Миколайовичу!
ЗО березня 2018 року в Конституційному Суді України спільно із
Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбувся
академічний
науково-практичний семінар на вшанування пам’яті
видатного конституціоналіста, доктора юридичних наук, професора,
академіка-засновника НАПрН, першого Голови' Конституційного Суду
України Л.П. Юзькова на тему „Людська гідність як конституційна цінність".
Під час виступів і обговорення доповідей судців Конституційного Суду
України та представників наукової спільноти були окреслені нагальні
питання розробки проблем конституційних цінностей в національній
конституційно-правовій доктрині, необхідності удосконалення дослідження
та популяризації наукового доробку професора Л.П. Юзькова, напрями
активізації наукових досліджень зазначеної тематики тощо.
На думку учасників заходу, на увагу заслуговує пропозиція щодо
присвоєння одному з вищих навчальних закладів України IV рівня
акредитації імені Л.П. Юзькова. Ця ідея також узгоджена із родиною
Л.П. Юзькова, яка підтримала таку пропозицію і висловила вдячність за неї.
Учасники дискусії дійшли висновку, що найбільше підстав для
присвоєння імені Л.П. Юзькова має Хмельницький університет управління та
права, який Ви маєте честь очолювати. Вважаємо, що такими підставами є:
- факт народження, проживання і отримання середньої освіти
Л.П. Юзьковим на території Хмельницької області, з якою він підтримував
тісний зв’язок;
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- значна частина наукових досліджень Л.П. Юзькова, зокрема й
кваліфікаційних, присвячена конституційному праву та державному
управлінню, які є також сферою наукових досліджень і навчально-освітнього
процесу науковців підпорядкованого Вам університету;
- вперше у Хмельницькому університеті управління та права була
встановлена премія імені Л.П. Юзькова для відзначення успіхів талановитих
студентів.
Крім того, саме з ініціативи суддів КСУ і професорсько-викладацького
складу Хмельницького університету управління та права 14-15 березня
2008 року на базі навчального закладу було проведено першу Всеукраїнську
науково-практичну конференцію на тему „Проблеми становлення і розвитку
конституційної держави в України". За її результатами опубліковано Збірник
наукових праць „Актуальні проблеми конституційного права та
державотворення" у двох частинах, присвячений 70-й річниці від дня
народження Л.П. Юзькова.
Зважаючи на викладене, пропонуємо розглянути порушене питання
відповідно до чинної процедури та сподіваємось на підтримку
професорсько-викладацького колективу і студентської спільноти.
Ухвалення компетентним органом рішення „Про присвоєння
Хмельницькому університету управління та права імені Л.П. Юзькова" стане
визначною подією та дієвим імпульсом на шляху реалізації заходів щодо
дослідження та популяризації творчої спадщини та результатів
державно-правової діяльності професора Л.П. Юзькова.

З повагою

Станіслав Шевчук
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 2
14 травня 2018 року, протокол № 11
м. Хмельницький
Про розгляд питання щодо присвоєння
Хмельницькому університету управління та права
імені Леоніда Юзькова
Заслухавши та обговоривши інформацію ректора Омельчука О. М.
щодо присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені
Леоніда Юзькова та керуючись п. З ч. 1, ч. 5 ст. З Закону України «Про
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій» від 24 травня 2012 року; п. п. 3,4, 5 постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадського
обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та
об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності,
які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних
та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24 жовтня 2012 року
№ 989, беручи до уваги лист Голови Конституційного Суду України
№ 1-11/3-16/1252 від 27 квітня 2018 року,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію ректора Омельчука О. М. про розгляд питання щодо
присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда
Юзькова взяти до відома.
2. Клопотати перед Хмельницькою обласною радою про проведення
громадського обговорення щодо присвоєння Хмельницькому університету
управління та права імені Леоніда Петровича Юзькова, видатного
конституціоналіста, доктора юридичних наук, професора, академіказасновника НАГІрН, першого Голови Конституційного Суду України.

Голова вченої ради

О. М. Буханевич

Леонід Петрович Ю зьков,

доктор юридичних наук,
професор, перший Голова Конституційного суду України, заслужений
юрист України (28.01.1938р. 02.01.1995 р.)
—

Народикся 28 січня 1938 року в селі Новоселиця Полонського району
тоді ще Каміянець-Подільської області. Після закінчення Новоселицької
школи навчався в Бердичівському педагогічному училищі. Відслуживши в
армії, навчався на юридичному факультеті Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка, згодом у цьому ж закладі закінчив
аспірантуру.
Працював на посадах старшого викладача, доцента. Певний час
працював завідувачем кафедри, професором Київської вищої партійної
школи, пізніше - професором Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка.
У 1990 керував робочою групою з розроблення проекту Декларації про
державний суверенітет України. З 24 жовтня 1990 був членом Комісії із
розроблення нової Конституції Української РСР. 1 листопада Леонід
Петрович Юзьков очолив робочу групу цієї Комісії.
1 липня 1992 року Верховна Рада України обрала Леоніда Петровича
Юзькова першим Головою Конституційного Суду України. У 1992 році
Юзькова Л. П. одним із перших було обрано академіком Академії правових
наук України, він входив до складу Венеціанської комісії Ради Європи «За
демократію через право», очолював наглядову раду Української правничої
фундації. Також він очолював групу науковців, які розробили концепцію
Основного Закону, пізніше став керівником робочої групи з, розробки
проекту нової Конституції України.
Л.П. Юзьков вважав, що нова Конституція України повинна
поєднувати кращі досягнення світового конституціалізму з «...історичними й
національними традиціями українського державотворення». Підготував свій
варіант проекту Конституції України.
Автор понад 200 наукових праць, спеціаліст в галузі не лише
конституційного, а й виборчого, муніципального права, професіонал з питань
державного будівництва.
Леонід Петрович Юзьков увійшов в історію української юриспруденції
не тільки як видатний учений-конституціоналіст, визначний державний і
громадський діяч, а й як талановитий педагог, котрий виховав не одне
покоління вітчизняних правників.

