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У вiдповiдь на Ваш запит на отримання публiчноi iнформацii вiд 8 жовтня
2018 року CeKpeTapiaT Констиryцiйного Сулу УкраiЪи iнформуе про таке.

З 1 сiчня 2018 року по 5 серпяя 2018 року вiдповiдно до cTaTTi 26 Закону
УкраiЪи ,,Про Конститучiйний Сул УкраiЪи" вiд 13 липня2017 року Nч 2136 -

VIII винагорода суддi Конститlrдiйного Суду Украiни скJIадалася з посадового
окладу, що встаIIовJIюеться у розмiрi посадового окладу суддi Верховного Суду
та доплати за перебрання на адмiнiстративнiй посадi в Конститучiйному Сулi
УкраiЪи.

З 1 сiчня 2018 року, посадовий оклад суддi Конститучiйного Суду
УкраiЪи ст€lновить 165 l88 гривень.

KpiM того, суддям Констиryчiйного Суду УкраiЪи, якi обiймають посади
секретаря Колегii, виплачуеться щомiсячна доплата у розмiрi 5 вiдсоткiв
посадового окладу сулдi; заступника Голови суду - 10 вiдсоткiв посадового
окJIаду суддi; Голови сулу - 15 вiдсоткiв посадового окладу судлi.

Згiдно зi статтею 30 Закону УкраiЪи,,Про державну таемницю", пунктом
2 Положення про види' розмiри i порядок Еадання компенсацii громадянам у
зв'язку з роботою, яка передбачае доступ до державноi таемницi, затвердженого
Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 1 5 червня 1994 року Ns 4 14, суддям

конституцiйного Суду Украiни була встановлена надбавка до посадового

окладу за робоry в умовах режимних обмежень у розмiрi 15 вiдсоткiв.

Винагорода суддям Конституцiйного Сулу Украiни з б серпня 2018 року
згiдно iЗ внесенимИ змiнамИ до cTaTTi 26 ЗаконУ УкраiЪи ?,Про Конститучiйний
Суд УкраiЪи" Законом УкраiЪи ,,Про внесення змiн до Закону УкраiЪи ',Про
судоустрiй i статус суддiв" у зв'язку з прийняттям Закону УкраiЪи ,,|,Про Вищий
антикорупцiйний суд" вiд 12 липня 2018 року Nч 2509-чпI склада€ться з

посадового окладу та доплат, встановлених для суд,чi Верховного Суду.
Тобто, суддям Конституцiйного Сулу Украiни, KpiM посадового окладу,

виплач},ються щомiсячнi доплати:
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за вислугу poKiB у розмiрi: за наявностi стажу роботи бiльше 3 poKiB - 15

вiдсоткiв, бiльше 5 poKiB - 20 вiдсоткiв, бiльше l0 poKiB - 30 вiдсоткiв, бiльше 15

poKiB - 40 вiдсоткiв, бiльше 20 poKiB - 50 вiдсоткiв, бiльше 25 poKiB, 60 вiдсоткiв,
бiльше З0 poKiB - 70 вiдсоткiв,, бiльше З5 poKiB - 80 вiдсоткiв посадового окладу;

за науковий ступiнь кандидата (доктора фiлософii) або доктора наук iз
вiдповiдноi спецiальностi в розмiрi вiдповiдно 15 i 20 вiдсоткiв посадового
окладу суддi;

за робоry, яка передбачае доступ до державноi таемницi, у розмiрi 10

вiдсоткiв посадового окJIаду суддi:
суддям Конституцiйного Суду УкраiЪи, якi обiймають посади секретаря

Колегii - у розмiрi 5 вiдсоткiв посадового окладу суддi; заступника Голови суду
- 10 вiдсоткiв посадового окладу суддi; Голови сулу - 15 вiдсоткiв посадового
окладу суллi.

Також повiдомrrяемо, що вiдповИно до статей 45, 52 Закону УкраiЪи ,,Про
запобiгаяня корупцii-' суддi Конститучiйного Сулу УкраiЪи подЕlють щорiчну
декларацiю осiб, уповноважених на виконання функцii держави або мiсцевого
самоврядрання та повiдомлення про cyTTeBi змiни в майновому cTaHi у разi
отримЕtння ними доходу, придбання майна на суму, яка перевищуе 50
прожиткових мiнiмуrиiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня
вiдповiдного року, шJuIхом заповненЕя вiдповiдних форм на офiцiйному веб-
сайтi Нацiонального агентства (https:/inazk.gov.ua).


