
СЕКРЕТАРІАТ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

вул . Жилянська, 14, м . Київ , 01033, тел . (044)238-11-19, факс238-13-37 

web: http://www.ccu.gov.ua 

В.БОГАТИР 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx 

Шановний пане Володимире! 

У відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації 

(вх. № 18/247-п.і. від 7 червня 2021 року) повідомляємо таке. 

На сьогодні на розгляді Конституційного Суду України - два подання і 

одне звернення щодо створення та правових засад діяльності Державного бюро 

розсшдувань, а саме: 

- конституційне подання 45 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) частини першої, пункту 1 

частини третьої статті 11, пунктів 1, 3 частини другої статті 23 Закону У країни 

"Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015 року № 794-VIII 

(вх. № 3/ 5380 від 29 серпня 2019 року); 

- конституційне подання 58 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

Закону України "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015 року 

№ 794-VIII (зі змінами) (вх. № 3/ 223 від 02 червня 2020 року); 

- конституційне звернення Верховної Ради У країни про надання висновку 

щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до статей 85 та 106 

Конституції У країни щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад 

Директора Національного антикорупційного бюро У країни та Директора 

Державного бюро розслідувань (вх. № 2/ 111 від 19 березня 2021 року). 

Перелік цих звернень та відомості щодо їх розгляду - у додатку до цього 

повідомлення у формі таблиці. 

Інформація про стан та результати розгляду справ своєчасно 

оприлюднюється на офіційному вебсайті (www.ccu.gov.ua). 

Додаток: на 1 арк. 
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Додаток 

Таблиця 

щодо звернень до Конституційного Суду України 

в яких порушується питання щодо правового статусу Державного бюро розслідувань 

№ 

П. 

п 

Тип 

документу 

Реєстр. №, 

дата 

1. Конституційне 

подання 

45 народних 

депутапв 

України 

вх№3/ 5380 

29.08.2019 

2. Конституційне 

подання 

58 народних 

депутатів 

України 

вх.№3/ 223 

02.06.2020 

3. Конституційне 

звернення 

Верховної Ради 

України 

вх.№2/ 111 

19.03.2021 

Скорочений зміст 

Щодо відповідності Конституції У країни 

(конституційності) частини першої, пункту 1 

частини третьої статті 11 , пунктів 1, 3 

частини другої статті 23 Закону У країни 

"Про Державне бюро розслідувань" від 12 

листопада 2015 року № 794-VIII (щодо 

конституційності закону про державне бюро 

розслідувань) 

Щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень 

Закону У країни "Про Державне бюро 

розслідувань" від 12 листопада 2015 року № 

794-VIII (зі змінами) (про Державне бюро 

розслідувань) 

Про надання висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до статей 

85 та 106 Конституції України щодо порядку 

призначення на посади та звшьнення з посад 

Директора Національного антикорупційного 

бюро України та Директора Державного 

бюро розслідувань 

Станом на 08.06.2021 

Відомості щодо розгляду 

Ухвалою колегії суддів Конституційного Суду України відкрито 

конституційне провадження у справі в частині документа. 

Відкрите пленарне засідання Суду відбулось 3 грудня 2019 року , 

після визначення дослідження матеріалів справи на відкритому 

пленарному засіданні завершеним Суд перейшов до закритої 

частини пленарного засідання для прийняття рішення у справі. 

Конституційний Суд України продовжує розглядати справу на 

закритій частині пленарного засідання , останнє таке засідання 

відбулось 14 травня 2020 року. 

26 вересня 2019 року постановлено ухвалу Великої палати КСУ 

№ 36-у / 2019 про відмову у відкриті конституційного провадження 

у справі в частині документа. 

Ухвалою колегій суддів Конституційного Суду України 

2 липня 2020 року відкрито конституційне провадження у справі. 

Розгляд справи вирішено провести у формі письмового слухання; 

здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному 

засіданні Великої палати Суду. 

Постановлено Ухвалу Великої палати КСУ про подовження 

строку постановлення колегіями суддів КСУ ухвал про відкриття 

конституційного провадження або про відмову у відкритті 

конституційного провадження у справі до 17 червня 2021 року. 


