
М О Т И В А Ц І Й Н И Й  л и с т  
кандидата на посаду судді Конституційного Суду України 

ЧУМАКА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА

Ми будуємо Україну майбутнього -  правову, соціальну, справедливу, 
привабливу. Одним з найважливіших етапів на цьому шляху є формування 
складу Конституційного Суду України, як органу, який забезпечує 
верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність 
Конституції України законів України та здійснює офіційне тлумачення 
Конституції України.

Я  маю стаж професійної діяльності у сфері права 20 років, з них 7 -  в 
органах прокуратури на різних посадах та 13 -  безпосередньо суддею.

Вважаю, що маю достатньо досвіду і ще багато сил для того, щоб 
покласти все на користь нашої країни особливо в розбудові України як 
правової держави.

Про мою професійну та особисту компетентність добре сказано у 
«Висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних 
якостей і загальних здібностей», який був складений під час проходження 
мною конкурсу на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду 
у складі Верховного Суду, а саме:

«Кандидат демонструє виражені когнітивні якості. Найбільш проявлені 
вербальне та логічне мислення. Виражене вміння працювати з текстами, 
виділяти головне та другорядне у розмові. Кандидат має здатність 
раціонально та логічно обґрунтовувати висновки, проявляти гнучкість 
мислення.

Кандидат демонструє себе як стресостійкого, схильного вдало 
витримувати негаразди. Сумлінний та старанний при виконанні робочих 
завдань. Планує і організовує власну діяльність на довгострокову 
перспективу і в деталях. Рішучий. Мотивація стійка. Перш ніж прийняти 
рішення, залишає собі час на роздуми.

Комунікабельний, легко і швидко знаходить спільну мову з 
оточуючими. Добре почувається у конкурентному середовищі, вміє 
переконувати та доводити власну думку. Має виражену схильність 
переймати контроль над ситуацією. Володіє організаторськими здібностями. 
Впевнений у власних переконаннях та поглядах. Схильний до ефективного 
планування, доказового обґрунтування та пошуку оптимальних рішень».

Вважаю, що вказані у Висновку якості та здібності допоможуть мені 
гідно та з високим професійним рівнем виконувати обов’язки судді 
Конституційного Суду України.

Мені 43 роки. Моїй доньці 14.
Головна мета мого життя -  побачити дійсно вільну, незалежну, 

демократичну та європейську Україну, щоб наші діти бажали жити та



навчатись на своїй Батьківщині, а не в Польщі, Великій Британії чи 
Німеччині.

Ми повинні збудувати свою українську Польщу чи Німеччину. Проте 
всього цього нам не добитись без побудови правової держави, в якій 
верховенство права буде не тільки декларуватись на словах, але і втілюватись 
безпосередньо в діяльність всіх державних органів.
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