АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Чехович Сергій Болеславович, народився
-Громадянин України.
народження. Померла у
Батько, Чехович Болеслав Володимирович,

омер

У 197 І році пішов до першого класу Малоснітинської середньої школи
Фастівського району Київської області, яку закінчив у 1981 році.
У 1982 році був зарахований на перший курс історичного факультету
Київського державного інституту ім. О.М.Горького, який закінчив у 1987 році за
спеціальністю "вчитель історії, суспільствознавства, методист виховної роботи".
У 1992 році зарахований на перший курс юридичного факультету
Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1996 році отримав диплом за
спеціальністю "правознавство".
У 1997 році зачислений до аспірантури (денна форма навчання) Інституту
законодавства Верховної Ра.ди України.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
09.1981 - 09 .1982

слюсар-електромонтажник
АН УРСР;

08.1987 - 11.1994

вчитель історії, заступник директора Яхнівської середньої
школи, с. Яхни, Фастівський район, Київська область;
провідний спеціаліст, головний спеціаліст Міністерства
України у справах національностей, міграції та культів;
головний спеціаліст, начальник відділу Міністерства
України у справах національностей та міграції;
начальник відділу Державного комітету У країни у справах
національностей та міграції;

12.1994 - 03.1996
03.1996 - 09.1996
09 .1996 - 12.1996

Інституту

електродинаміки

1 О .1997 - 1 О .2003

науковий консультант судді Конституційного Суду України;

10.2003 - 02.2006

директор Департаменту конституційного законодавства та
державного будівництва Міністерства юстиції України;
заступник Голови Державного комітету України у справах
національностей та міграції;

02.2006 - 04.2007
05 .2007 - 08.2007

перебував на обліку у Фастівському центрі зайнятості
Київської області;

08.2007 ~ 11.2008

радник Секретаріату Президента України;
завідувач відділу Служби забезпечення зв'язків з
Конституційним
Судом України та Центральною
виборчою комісією Секретаріату Президента України;

11.2008 - 07 .2009

2
07 .2009 - 06.201 О

завідувач відділу Служби забезпечення зв'язків з
Конституційним Судом У країни та представництва
інтересів Президента України, створених ним допоміжних
органів і служб у судах загальної юрисдикції України
Секретаріату Президента України;

06.2010 -.05.2011

заступник завідувача відділу Управління забезпечення
зв'язків
з
Конституційним
Судом
України
та
представництва інтересів Президента України, створених
ним допоміжних органів і служб у судах Адміністрації
Президента України;

05.2011 - 04.2014

завідувач відділу Головного управління з питань
констигуційно-правової
модернізації
Адміністрації
Президента У країни;

04.2014 - 02.2017

завідувач відділу Головного управління з питань
конституційної
реформи
Адміністрації
Президента
України;
головний
консультант
Департаменту
з
питань
конституційної реформи Головного департаменту правової
політики Адміністрації Президента України;
головний консультант Головного управління з питань
судоустрою та юстиції Директорату з питань юстиції та
..
.
лравоохоронноі діяльн ості;
головний консультант Головного управління з питань
судоустрою Директорату з питань правової політики.

03.2017 -03.2019

03.2019 - 09.2019

.

08.2020 - до
цього часу

Указом Президента України від 23 червня 2009 року № 475 ''Про
відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції
Украіни" присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".
Виховую доньку,
Я, мої найближчі родичі
відповідальності не притягалися.
Моя поштова адреса .

до

кримінальної

та

адміністративної

До Конкурсної комісії для
здійснення відбору кандидатур
на посаду судді Конституційного Суду
України щодо осіб, яких призначає
Президент України

Чеховича Сергія Болеславовича
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Змінами до Основного Закону України 2016 року в частині правосуддя,
зокрема:
виокремлено Конституційний Суд України у самостійну та відмінну від
судів інституцію з огляду на його правову природу;
створено нові механізми захисту прав і свобод людини, які грунтуються
на принциш верховенства права;
встановлено конкурсні засади зайняття посади судді Конституційного
Суду України.
Новий конституційно-правовий статус Конституційного Суду України дає
змогу реалізувати мої фахові та наукові надбання як правника
конституціоналіста та патріота нашої демократичної і правової держави.
Так, працюючи науковим консультантом судді Конституційного Суду
України, готував проекти рішень, здійснював аналітичну роботу з урахуванням
досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму, грунтовно
.
.
вивчав міжнародно-правові документи.
Досвід законотворчої та нормотворчої діяльності, а також експертної
роботи набувався в центральних органах виконавчої влади.
І нині, в Офісі Президента України, постійно беру участь у фаховій
експертизі, підготовці позиції Президента України з питань конституційної
юрисдикції, розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів.
Увесь цей час професійну діяльність у сфері державотворення творчо
поєднував з науковою. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю
12.00.02 - конституційне право, є доцентом кафедри адміністративного,
конституційного та фінансового права, докторантом Національного
університету "Острозька академія", автором щонайменше півсотні наукових
робіт з питань конституційного та міграційного права.
Переконаний, що мій життєвий і професійний досвід, активна
громадянська позиція і надалі слугуватимуть Українському народові у захисті
прав і свобод в якості судді Конституційного Суду України.

