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Конституційний Суд України наголошував, що „у Конституції України визначено такі види сесій
Верховної Ради України: чергова (ординарна), на якій робота парламенту проводиться у звичайному
порядку, та позачергова (екстраординарна)“ (друге речення абзацу п’ятого підпункту 2.3 пункту 2
мотивувальної частини Рішення від 15 березня 2016 року № 1-рп/2016).
     (Абзац другий підпункту 5.1 пункту 5 мотивувальної частини)

Отже, перша сесія Верховної Ради України нового скликання є черговою сесією, і її починають в
інші, ніж зазначено для решти чергових сесій Верховної Ради України, строки.
     Дні проведення другої чергової сесії Верховної Ради України та наступних за нею сесій
безпосередньо визначені Конституцією України, однак такі сесії можуть і не бути розпочаті першого
вівторка лютого або першого вівторка вересня з установлених у Конституції України підстав
(наприклад, дострокове припинення повноважень парламенту). Натомість першу сесію новообраної
Верховної Ради України мають почати обов’язково в установлений Конституцією України строк.
     Із наведеного вбачається, що чергові сесії Верховна Рада України має почати у визначений
Конституцією України строк:
     – чергові сесії Верховної Ради України – першого вівторка лютого, першого вівторка вересня
кожного року;
     – в інший строк, коли неможливо наперед визначити день проведення чергової сесії, оскільки на
це впливають: дата оголошення результатів виборів (яка наперед невідома) та воля новообраних
народних депутатів України щодо зібрання на першу сесію, яку вони мають проявити в будь-який
день упродовж тридцяти днів після офіційного оголошення результатів виборів.
     На відміну від чергових сесій Верховної Ради України, позачергові сесії Верховної Ради України
скликають не у визначені строки, а на вимогу Президента України або на вимогу не менш як
третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України в
особливих випадках.
     Конституція України не визначає дня проведення першої сесії Верховної Ради України нового
скликання, проте така сесія є обов’язковою і строки її проведення встановлені.
     Визначені сесії Верховної Ради України послідовно проводять одну за одною, вони мають
наскрізну нумерацію в межах кожного скликання Верховної Ради України. За останньою сесією
Верховної Ради України попереднього скликання обов’язково йде перша сесія Верховної Ради
України нового скликання. Отже, перша сесія Верховної Ради України нового скликання є черговою
сесією щодо останньої сесії Верховної Ради України попереднього скликання.
     Ураховуючи викладене, Конституційний Суд України вважає, що першу сесію Верховної Ради
України нового скликання проводять у конституційно визначені строки, із цієї сесії починають
відлік роботи новообраної Верховної Ради України, вона є першою черговою сесією Верховної Ради
України нового скликання.
     (Абзаци четвертий – дванадцятий підпункту 5.1 пункту 5 мотивувальної частини)

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 2-р/2022 у
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до статті 80
Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)“ (щодо
конституційного контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності)

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2-r2022.pdf

