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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 конституціоналісту,
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.
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 святковйх
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 Тімені 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.
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.
Рішенням Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року № 2921/2018 було організовано проведення громадського обговорення щодо
присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда
Юзькова з 1 жовтня по 1 грудня 2018 року.
При проведенні громадського обговорення було дотримано всіх вимог,
визначених 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 № 4865VI 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.
29 листопада 2018 року була проведена конференція трудового
колективу Хмельницького університету управління та права, на якій
обговорювалось питання щодо надання згоди трудового колективу щодо

присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда
Юзькова. За результатом проведення обговорення питання шляхом
голосування одноголосно було прийнято рішення конференції трудового
колективу про надання згоди трудового колективу Хмельницького
університету управління та права на присвоєння Хмельницькому
університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Відповідно до п. 6 ч. 1, ст. 8 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 імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і
дати історичних подій юридичним особам та об’єктам права власності
юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за
ними закріплені, присвоюють обласні, районні ради.
Зважаючи на викладене, просимо включити до порядку денного
чергової сесії Хмельницької обласної ради питання
про присвоєння
Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Додатки:

арк. в Іприм.

Ректор
Хмельницького університету
управління та права

О. М. Омельчук

Узагальнені зауваження і пропозиції,
що надійшли під час громадського обговорення
щодо присвоєння Хмельницькому університету управління та права
імені Леоніда Юзькова

На виконання рішення'Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018
року № 29-21/2018 було організовано проведення громадського обговорення
щодо присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені
Леоніда Юзькова з 1 жовтня по 1 грудня 2018 року.
Громадське обговорення проводилось у таких формах:
1) Електронна консультація - (01Л0.2018 р. по 1.12.2018 р.);
2)

Круглий

стіл

щодо

обговорення

питання

про

присвоєння

Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова
(26 жовтня 2018 року, Хмельницький університет управління та права, вул.
Героїв Майдану, б. 8, 15. 00);
3) Зустріч представників Хмельницького університету управління та
права з представниками громадських організацій, політичних партій та
громади області (16 листопада 2018 року, Хмельницький університет
управління та права, вул. Героїв Майдану, б. 8, 15.00).

За

результатами

електронного

консультування

надійшло

26
яг

повідомлень від представників громади міста та області. 21 повідомлення
надійшло від жителів міста Хмельницький, 4 - від жителів Хмельницької
області та 1 - від Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Студентська республіка».
У всіх повідомленнях висловлюється підтримка ініціативи щодо
присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда
Юзькова. Зокрема, зазначається, що Університет гідний носити це видатне
ім’я, вказується на позитивні наслідки присвоєння (нові можливості для
наукових досліджень і стажування як для викладачів, так і для студентів,

Л

якісно

новий

рівень

надання

освіти

Університетом,

вказується

на

необхідність вшанування пам'яті нашого великого земляка.

В роботі круглого столу щодо обговорення питання про присвоєння
Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова,
який відбувся 26 жовтня 2018 року у приміщенні музею Хмельницького
університету управління та права за адресою: вул. Героїв Майдану, б. 8, 15.
00 взяли участь 28 осіб.
За результатами обговорення учасники круглого столу шляхо*м
голосування

одноголосно

підтримали

Хмельницькому

університету

державного

громадського

та

ініціативу

управління
діяча,

та

права

щодо

присвоєння

імені

видатного

вченого-правознавця,

співавтора

Декларації про державний суверенітет України та Конституції України,
доктора юридичних наук, професора, Академіка Національної Академії
правових наук України, першого Голови Конституційного суду України Леоніда Петровича Юзькова.
У зустрічі представників Хмельницького університету управління та
права з представниками громадських організацій, політичних партій та
громади області, яка відбулась 16 листопада 2018 року у приміщенні музею
Хмельницького університету управління та права за адресою: вул. Героїв
Майдану, б. 8, 15 . взяли участь 36 осіб.
За результатами обговорення учасники зустрічі шляхом голосування
одноголосно постановили: підтримати ініціативу щодо присвоєння імені
першого голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова
Хмельницькому університету управління та права.

Окрім

того,

питання

присвоєння

Хмельницькому

університету

управління та права імені Леоніда Юзькова обговорювалось в ході
Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права
людини як основа конституційного устрою держави», яка була проведена
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Хмельницьким університетом управління та права спільно з Конституційним
Судом України 19 жовтня 2018 року.
У роботі конференції взяли участь судді Конституційного Суду
України у відставці, провідні вчені-правознавці.
Всі

учасники

конференції

шляхом

голосування

одноголосно

підтримали ініціативу щодо присвоєння університету імені Леоніда Юзькова.

29 листопада 2018 року була проведена конференція трудового
колективу Хмельницького університету управління та права, на якій
обговорювалось питання щодо надання згоди трудового колективу щодо
присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда
Юзькова.
У роботі конференції трудового колективу взяли участь 79 осіб з числа
науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють в університеті
*
на постійній основі, з числа інших штатних працівників, які не є науковопедагогічними та науковими працівниками та з числа осіб, які навчаються в
університеті.
За результатом проведення обговорення питання шляхом голосування
одноголосно було прийнято рішення конференції трудового колективу про
надання згоди трудового колективу Хмельницького університету управління
та права на присвоєння Хмельницькому університету управління та права
імені Леоніда Юзькова.*
*
Також в процесі громадського обговорення на адресу Хмельницького
університету

управління

Хмельницького

та

окружного

права

надійшли

адміністративного

листи

підтримки

суду,

від

від

Головного

територіального управління юстиції у Хмельницькій області, від Головного
управління Національної поліції в Хмельницькій області, Хмельницького
апеляційного суду, Господарського суду Хмельницької області, Ради
адвокатів, прокуратури Хмельницької області, в яких висловлюється
З

підтримка ініціативи щодо присвоєння університету імені Леоніда Юзькова.
Підтримка ініціативи щодо присвоєння Хмельницькому університету
управління та права імені Леоніда Юзькова від наукової спільноти
висловлена в листі від Національної академії правових наук, підписаному
президентом Національної академії правових наук, академіком НАПрН
України, добором юридичних наук, професором, заслуженим діячем науки і
техніки України Петришиним О. В.
Інших зауважень і пропозицій під час громадського обговорення не
£поступало.
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ЗАТВЕРДЖУЮ

витрат, повязаних з присвоєнням Хмельницькому університету управління та права
імені Леоніда Юзькова

Стаття витрат
Таблички:
1 1 корпус
2 готель "Енеїда"
3 2 корпус
4 3 корпус (бібліотека)
5 юридична клініка
6 4 корпус
7 5 корпус
8 гуртожиток

кількість

ціна

сума

2
1
1
2
1
1
1
1

400
400
400
400
400
400
400
400

800
400
400
800
400
400
400
400

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

300
300
300
300
350
200
130
250
250
200
530

300
300
300
300
350
200
130
250
250
200
530
7110

Печатки:
9 гербова 1
10 гербова 2
11 для касових операцій
12 загальний відділ
13 штамп великий для бухгалтерії
14 штамп "вхідні"
15 штамп для відділу кадрів: начальник відділу
16 штамп для відділу кадрів:підтвердження копії
17 штамп для відділу кадрів:засвідчення підпису
18 штамп для відділу кадрів:ХУУП
19 Зміни в установчих документах
Всього:
Начальник планово-фінансового відділу

Пирожок О.С.

Інформаційна довідка
Леонід Петрович Юзьков
доктор юридичних наук, професор,
перший Голова Конституційного суду України,
f

заслужений юрист України
(28.01.1938 р. - 02.01.1995 р.)

Народився 28 січня 1938 року в селі Новоселиця Полонського району
тоді ще Кам'янець-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 Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка.
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.
Автор понад 200 наукових праць, спеціаліст в галузі не лише
конституційного, а й виборчого, муніципального права, професіонал з питань
державного будівництва.
Леоніду Петровичу Юзькову доля доручила високу місію - бути
фундатором нової Конституції незалежної України, застосувати свій талант
вченого-юриста у практичній роботі над створенням основ її державного і
ж

суспільного ладу, визначенням прав і свобод людини і громадянина.
У 1990 він керував робочою групою з розроблення проекту Декларації
про державний суверенітет України.
Також він очолював групу науковців, які розробили концепцію
Основного Закону, пізніше став керівником робочої групи з розробки
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проекту нової Конституції України. Вибір не випадково впав на нього авторитетний вчений-конституціоналіст, він був наділений блискучими
організаторськими здібностями, умів згуртувати навколо себе колектив
однодумців і довести його до поставленої мети.
Видатний вчений-конституціоналіст написав свій варіант проекту
Конституції'"України,

яку

потім

визнали

однією

з найкращих і

найдеморатичніших у Європі.
Був співавтором декількох законопроектів (в тому числі «Про
Конституційний Суд України», «Про державну владу

та

місцеве

самоврядування»)
Працював головним науковим консультантом Секретаріату Верховної
Ради України (1990-1992).
1 липня 1992 року Верховна Рада України обрала Леоніда Юзькова
першим Головою Конституційного Суду України. На жаль, попрацювати на
цьому високому посту Леоніду Петровичу не довелося. Політичнів
пристрасті того часу у Верховній Раді не дали можливості сформувати склад
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.
Леонід Петрович Юзьков - постать унікальна і мудра. Його внесок у
розвиток конституційного права України, практику життя є надзвичайно
вагомим, значення та важливість якого складно переоцінити. Цінність цієї
людини в тому, що вона була не байдужою до рідної держави, суспільства;
свою діяльність, наукові дослідження присвятила в ім’я людського блага, на
що спроможний не кожен. Нині ім’я Леоніда Юзькова взірцем служіння.
конституційним засадам держави, демократичного устрою та захисту прав і
свобод людини. Сьогодні ми, з гордістю вимовляємо ім’я професора Леоніда
Юзькова як теоретика нової школи конституційного права України, людини,
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котра зробила вагомий внесок у розробку концептуальних підходів до
побудови в Україні демократичного, громадянського суспільства, в якому
панувала б соціальна злагода, справедливість і порядок.
Леонід Петрович Юзьков доклав значних зусиль до становлення та
розвитку Хмельницького університету управління та права, консультуючи
його керівництво з питань організації навчально-методичної, наукової та
виховної роботи.
Значна частина наукових його досліджень, зокрема й кваліфікаційних,
присвячена конституційному праву та державному управлінню, які є також
сферою наукових досліджень і навчально-освітнього процесу Хмельницького
університету управління та права.
У 2004 році в університеті встановлені персональні студентські
стипендії

імені

першого

Голови

Конституційного

Суду

України

Л. П. Юзькова.
На честь нашого земляка-науковця у 2008 році на адміністративному
будинку університету встановлена меморіальна дошка з нагоди 70-річчя від
дня

народження

першого

Голови

Конституційного

Суду

України

Л. П. Юзькова та була проведена Всеукраїнська конференція «Проблеми
становлення і розвитку конституційної держави в Україні».
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

науково-практичну

конференцію

«Проблеми

становлення та розвитку конституційної держави в Україні», присв’ячену
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, Хмельницького університету управління та
права встановлена меморіальна дошка.
‘З

ЗО 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.
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.
На підставі рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня
2018 року з 1 жовтня по 1 грудня 2018 року з цього питання проводилось
громадське обговорення.
Присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені
Леоніда Юзькова відкриє широкі можливості для підвищення

рівня

навчальної та наукової діяльності, а саме:
-

можливість для аспірантів, докторантів, викладацького складу •

Університету стажування в Конституційному Суді України;
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- проведення спільних наукових, науково-практичних та інших заходів
та залучення викладацького складу Університету, насамперед, юридичного
факультету, до участі в наукових, науково-практичних та інших заходах, що
проводяться Конституційним Судом;
-

проходження практики студентами юридичного
*
Університету в структурних підрозділах Конституційного Суду;

факультету

-

підвищення престижу Університету, як потужного провідного

навчального закладу західного регіону і, як наслідок, збільшення набору
студентів за спеціальністю Правознавство;
- підвищення якості практичної підготовки студентів і забезпечення
підготовки випускників-професіоналів, які будуть конкурентноспроможними
на ринку праці.
Загалом присвоєння Хмельницькому університету управління та права
імені Леоніда Юзькова - видатного вченого-конституціоналіста, визначного
державного і громадського діяча, талановитого педагога надасть нашому
ВУЗу можливість вийти на якісно новий рівень підготовки студентівправників, зайняти належне місце серед навчальних закладів нашої держави.
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