
Конституційний Суд України 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 14 

Суб'єкт права на конституційне 
подання 45 народних депутатів 
України 

Уповноважений представник суб'єкта 
права на конституційне подання: 

Алєксєєв Сергій Олегович, народний 
депутат У країни 
(посвідчення № 119), вул. Грушевського, 

5,м. Київ, 01008, Ел.пошта: 

Alieksieiev. Serhii@гada.gov. ua 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ 
про визнання такими, що не відповідають Конституції України 

(є неконституційними) положень частини першої, пункту 1 частини 
третьої статті 11, пунктів 1 і 3 частини другої статті 23 Закону України 

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

Відповідно до статей 147, 150 Конституції України (Відомості Верховної 

Ради України, 199бр., No 30, стаття 141), статей 7, 51, 52 Закону Украі'ни «Про 

Конституuійний Суд України» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 35, 

стаття 376), звертаємося до Конституційного Суду України з письмовим 

клопотанням щодо перевірки на відповідність Конституції України (здійснити 

перевірку на конституційність) положень частини першої, пункту 1 частини 

третьої статті 11, пунктів 1 і З частини другої статті 23 Закону України «Про 

Державне бюро розслідувань» (далі - Закон № 794) від 12 листопада 2015 року 

No 794 - VIII (Відомості Верховної Ради, 2016 р., стаття 55). - -
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На наше переконання, вказані положення Закону № 794 мають ознаки 

невідповідності Конституції України (є неконституційними). 

Конкретні положення акту, що належить перевірити на відповідність 
Конституції України (здійснити конституційний контроль) 

Суб'єкт права на конституційне подання з метою забезпечення 

конституційного правопорядку в державі звертається до Конституційного суду 

України для здійснення перевірки на предмет відповідності приписам статей 1, 

6, 8, 19, 85, 92, 106, 116 Конституції України (на предмет конституційності) 

положень частини першої, пункту 1 частини третьої статті 11, пунктів 1 і З 

частини другої статті 23 Закону № 794 у частині встановлених у них приписів, 

які визначають повноваження Президента У країни призначати на посаду 

Директора Державного бюро розслідувань, визначати трьох членів Комісії з 

проведення конкурсу (далі - Конкурсна комісія) на зайняття посади Директора 

Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника, а також 

ЩОДО інформування Директором Державного бюро розсшдувань 

Президента України з основних питань діяльності Державного бюро 

розслідувань та його підроздшш, про виконання покладених на них завдань та 

щорічного подання Главі держави письмового звіту про діяльність Державного 

бюро розслідувань за попередній рік. 

Обrрунтування порушення оспорюваними положення Закону № 794 

статей 1, 6, 8, 19, 85, 92, 106, 116 Конституції України. 

За Конституцією України, Україна є суверенною, демократичною, правовою 

державою (стаття 1); носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ; народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування; право визначати і змінювати конституційний 

лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, 

її органами або посадовими особами (частина друга, третя статті 5); в Україні 
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визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України має найвищу 

юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України і повинні відповідати їй (частина перша., друга статті 8 

Основного Закону України). 

Влада народу є первинною, єдиною 1 невщчужуваною та здійснюється 

народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум. Інші форми 

безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами 

України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

сформовані відповідно до Конституції та законів України; ці органи здійснюють 

владу в У країні, що походить від народу ( абзац третій підпункту 4 .1 пункту 4 

мотивувально1 частини, пункт 1 резолютивної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року №6-рп/2005). 

Юридичним вираженням суверенної вош Українського народу є 

Конституція України, прийнята Верховною радою України 28 червня 1996 року 

від його імені (преамбула Конституції України). Основний Закон України як акт 

установчої влади, що належить народу, визначає, систему і межі компетенції 

органів державної влади, механізм реалізації державно-владних повноважень. 

Важливою функцією Конституції України є обмеження державної влади як 

похідної (вторинної) від установчої влади народу. Закріплення в Основному 

Законі України положення, згідно з яким народ здійснює владу через органи 

державної влади, означає, що лише народ у Конституції України може 

визначити, які органи державної влади він уповноважує на здійснення влади від 

його імені. 

Конституція України м1стить низку фундаментальних щодо здійснення 

державної влади положень, за якими: ніхто не може узурпувати державну владу 

(частина четверта статті 5); державна влада в Україні здійснюється на засадах її 
. . .. .. 

под1лу на законодавчу, виконавчу 1 судову; органи законодавчо�, виконавчо� та 

судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією 

України межах 1 
. . 

ВІДПОВІДНО ДО закоюв України (стаття 6); органи 

державно� влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
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зобов' язані д�яти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19). 

Здійснення державної влади відповідно до вказаних конституційних 

приписів, зокрема на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, 

завдяки визначеній Основним Законом України системі стримувань і противаг 

забезпечує стабільність конституційного ладу, запобігає узурпації державної 
... 

влади та узурпацн виключного права народу визначати 1 зм1нювати 

конституційний лад в Україні. У Рішенні від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 

Конституційний Суд України наголосив, що будь-які дії держави, її органів або 

посадових осіб, що призводять до узурпації права визначати 1 змшювати 

конституційний лад в Україні, яке належить виключно народоВІ, є 

неконституційними і незаконними (підпункт 4.4 пункту 4 мотивувальної 

частини). 

Конституційний Суд України неодноразово вказував у своїх рішеннях, що 

повноваження Президента України та Верховної Ради України 

визначаються виключно Основним Законом України і не можуть бути 

розширені законом або іншим нормативно-правовим актом. Так, у Рішенні від 

7 квітня 2004 року №9-рп/2004 зазначено, що повноваження Президента 

України, як 1 повноваження Верховної Ради України, визначаються 

Конституцією України; у Рішенні від 25 грудня 2003 року № 22-рп/2003 - що 

повноваження Президента України закріплені лише на конституційному рівні; у 

Рішенні від 10 квітня 2003 року № 7-рп/2003 - що повноваження Президента 

України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює 

прийняття законів, які встановлювали б інші його повноваження ( права та 

обов'язки). Цієї юридичної позиції Конституційний Суд України дотримувався 

у багатьох інших своїх рішеннях, зокрема від 16 травня 2007 року № 1-рп/2007, 

від 8 липня 2008 року № 14-рп/2008, від 2 жовтня 2008 року № 19-рп/2008, від 

8 жовтня 2008 року № 21-рп/2008, від 7 липня 2009 року № 17-рп/2009; від 

15 вересня 2009 року № 21-рп/2009, від 17 грудня 2009 року №32-рп/2009, від 

10 червня 2010 року № 16-рп/2010. 
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Основний Закон України не наділяє Верховну Раду України правом 

визначати у своїх актах повноваження парламенту і глави держави виходячи 

за межі тих, що встановлені конституційними нормами (пункт 3.5. 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 13 червня 

20 19 року № 5-р/20 19). 

Верховна Рада України 12 листопада 20 15 року прийняла Закон № 794 

(опублікований в газеті «Голос України» від 16 січня 20 16  року № 7 та у 

Відомостях Верховної Ради за 20 16  рік № 6 (стаття 55)); положення частин другої 

та третьої статті 1 1  Закону № 794 (щодо формування комісії з проведення 

конкурсу) набрали чинності з 1 січня 20 1 6  року, а решта положень Закону № 794 

набрали чинності з 1 березня 20 16  року. 

Закон № 794, як зазначено в його преамбулі, визначає правоВІ основи 

організації та діяльності новоутвореного органу державної влади - Державного 

бюро розслідувань. 

Згідно з положеннями статті 1 закону № 794 Державне бюро розслідувань 

центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну 

діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та 

розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. 

Як передбачено у частині першій статті 2 Закону № 794 Державне бюро 

розслщувань у свої . . 
ДІЯЛЬНОСТІ має керуватися Конституцією України, 

міжнародними договорами України. Згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими на 1х осною. Дія Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади» та інших нормативно

правових актів, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, 

поширюється на державне бюро розслідувань у частині, що не суперечить 

Закону № 794 (частина друга статті 2). 



б 

Верховна Рада України 2 1  лютого 20 14 року внесла зміни до Конституції 

України, визнавши чинною на території України редакцію Основного Закону 

У країни згідно зі змінами і доповненнями, внесеними законами У країни 

№ 2222-IV від 8 грудня 2004 року, № 2952-VI від 1 лютого 20 1 1  року, № 586 -VII 

від 19 вересня 20 13 року. Тобто, наразі чинна редакція Конституції України, яка 

визначає існування в Україні парламентсько-президентської форми державного 

правління, за якою у Президента України відсутні повноваження утворювати, 

реоргаюзовувати, шквщовувати централью органи виконавчо� влади, 

призначати на посади керівників зазначених органів виконавчої влади, звільняти 

їх з посад. Контролювати, координувати і спрямовувати їх діяльність. 

Спрямовування і координація роботи міністерств, інших органів виконавчої 

влади; призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем' єр-міністра 

У країни керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до 

складу Кабінету Міністрів України, відповідно до підпунктів 9 і 92 статті 1 1 6 

основного закону України належить до виключних конституційних 

повноважень Кабінету Міністрів України. 

Однак, не зважаючи на вищенаведені положення Конституції України, 

Верховна Рада України в частині першій статті 1 1  Закону № 794 визначила, що 

Директор Державного бюро розслідувань (тобто керівник центрального органу 

виконавчої влади) призначається на посаду Президентом України за 

поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання Конкурсної комісії 

на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань; перший 

заступник Директора Державного бюро розслідувань та заступник Директора 

Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади 

Директором Державного бюро розсшдувань за поданням Конкурсної 

комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 1 1  

Закону № 794. 

Крім того, у пункті 1 частини третьої статті 1 1  Закону № 794 визначено 

входження до складу Конкурсної комісії трьох осіб, визначених Президентом 

України. 
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Однак, стаття 106 Конституції України, яка м1стить виключний перешк 

повноважень президента України, не передбачає здійснення ним призначення 

керівників центральних органів виконавчої влади (у тому числі Директора 

Державного бюро розслідувань), членів конкурсних комісій з відбору керівників 

будь-яких центральних органів виконавчої влади, а також здійснення Главою 

держави контролю за роботою таких органів виконавчої влади, спрямування і 
. .. .. . . 

координацн ІХ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Отже, Основний Закон України у статті 1, 6, 19, 106, 116 виключає 

можливІсть встановлення у чинному законодавстві України положень щодо 

призначення Президентом України Директора Державного бюро розслідувань як 

керівника центрального органу виконавчої влади, призначення членів конкурсної 

комісії з відбору керівництва цього органу влади, та подання Главі 

держави керівництвом подібних за статусом до Державного бюро розслідувань 

органів інформації та письмових звпш про діяльність центральних органів 

виконавчої влади. 

Натомість, усупереч приписам пункту 9 статті 116 Конституції У країни щодо 

виключних конституційних повноважень Кабінету Міністрів України у 

сфері спрямовування і координації роботи міністерств, інших органів виконавчої 

влади, у частині другій статті 23 Закону №794 встановлено, зокрема, обов'язок 

Директора Державного бюро розслідувань інформувати Президента України з 

основних питань діяльності державного бюро розслідувань та його підрозділів, 

про виконання покладених на них завдань, додержання законодавства, прав 1 

свобод людини і громадянина (пункт 1 ), а також щорічного до 1 квітня подання 

Главі держави письмового звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 

попередній рік (пункт 2). 

Отже, на думку суб'єкта права на конституційне подання, з метою 

забезпечення конституційного правопорядку у державі, постановки діяльності 

важливого правоохоронного органу держави (Державного бюро розслідувань) на 

конституційну основу, Існують достатю шдстави для визнання 

Конституційним Судом У країни такими, що не відповідають приписам статей 1, 
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6, 8, 19, 85, 92, 106, 1 16 Конституції України (є неконституційними) положень 

частини першої, пункту 1 частини третьої статті 11, пунктів 1 і З частини другої 

статті 23 Закону №794 у частині встановлення у них приписів, які визначають 

повноваження Президента України призначати на посаду Директора Державного 

бюро розслідувань, трьох членів Конкурсної комісії на зайняття посади 

Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та 

заступника, а також обов' язку Директора Державного бюро розслідувань щодо 

інформування Президента України з основних питань діяльності Державного 

бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання покладених на них завдань 

та про щорічне подання Главі держави письмового звіту про діяльність 

Державного бюро розслідувань за попередній рік. 

Враховуючи те, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а 

закони та інші нормативно-правові акти повинні їй відповідати, зважаючи на 

необхідність утвердження конституційного правопорядку та забезпечення 

балансу влад в державі, на підставі статей 8, 147, 150, 152 Конституції України, 

керуючись статтями 7, 8, 50, 51, 52 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», 

ПРОСИМО: 

1) Відкрити провадження за цим конституційним поданням; визнати його 
. . . .. 

невщкладним з огляду на важлиюсть невщкладного приведення законодавчо� 

основи для діяльності нового правоохоронного органу в державі - Державного 

бюро розслідувань у відповідність до Конституції України, недопущення 

можливого наступного визнання в судовому порядку недійсними наказш, 

розпоряджень та процесуальних рішень, прийнятих призначеним на підставі 

неконституційних норм закону № 794 Директором цього правоохоронного 

органу; розглянути це конституційне подання у місячний строк. 

2) Перевірити на відповідність статтям 1, 6, 8, 19, 85, 92, 106, 1 16 Конституції 

України та визнати неконституційними положення частини першої, пункту 1 
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частини третьої статті 1 1, пунктів 1 і З частини другої статті 23 Закону У країни 

«Про Державне бюро розсшдувань» ВІД 12 листопада 20 15 року 

№ 794 -VIII (Відомості верховної Ради, 20 16 р., № 6, стаття 55) щодо повноважень 

Президента України призначати на посаду Директора Державного бюро 

розслідувань, трьох членів Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 

Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та 

заступника, а також щодо інформування Директором Державного бюро 

розслідувань Президента України з основних питань діяльності Державного бюро 

розслідувань та його підроздшш, про виконання покладених на них завдань та 

щорічного подання Главі держави письмового звіту про діяльність Державного 

бюро розслщувань за попередній р1к та визнати ц1 положення 

неконституційними. 

З) Залучити до участ1 у даному конституційному провадженю за 

дорученням народних депутатів України уповноваженого представника суб'єкта 

права на конституційне подання: Алєксєєва Сергія Олеговича, народного 

депутата України. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛШ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ: 

1 .  Додаток до конституційного подання про визнання такими, що не відповідають 

Конституції України (є неконституційними) положень частини першої, пункту 1 

частини третьої статті 1 1, пунктів 1 і З частини другої статті 23 Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 20 15 року № 794 -VIII з 

підписами 45 народних депутатів України на З арк. 

2. Витяг з Конституції України на 7 арк. 

З. Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 20 15 року 

№ 794 -VIII на 2 7 арк. 

4. Рішення Конституційного Суду ВІД 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 в 1 

примірнику на 7 арк. 
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5. Рішення Конституційного Суду ВІД 7 квпня 2004 року № 9-рп/2004 в 1 

примірнику на 6 арк. 

6. Рішення Конституційного Суду від 25 грудня 2003 року № 22-рп/2003 в 1 

примірнику на 5 арк. 

7. Рішення Конституційного Суду ВІД 1 О квпня 2003 року № 7-рп/2003 в 1 

примірнику на 7 арк. 

8. Рішення Конституційного Суду ВІД 13 червня 20 19  року №5-р/20 19 в 1 

примірнику на 9 арк. 

9. Два примірники цього конституційного подання та додатюв до них 

загалом на 7 1  аркушах. 
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