
УХВА Л А  

ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

про подовження строку постановлення Третьою колегією 
суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали 
про відкриття або про відмову у відкритті конституційного 
провадження у справі за конституційною скаргою 
Малинникова Олега Федоровича щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) частин першої, 
другої, п'ятої статті 83, абзацу першого частини другої, 
частини десятої статті 85, абзацу першого частини першої, 
частини третьої статті 88 Закону України "Про судоустрій і 
статус суддів", частини другої статті 57, пункту 12 розділу ІІІ 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 

,,Про Вищу раду правосуддя" 

м.К и ї в  Справа № 3-57/2021(131/21) 
16 червня 2022 року 
№ 340-у/2022 

Велика палата Конституційного Суду України у складі: 

Головатий Сергій Петрович (голова засідання), 
Городовенко Віктор Валентинович, 
Грищук Оксана Вікторівна, 
Завгородня Ірина Миколаївна, 
Кичун Віктор Іванович, 
Колісник Віктор Павлович, 
Кривенко Віктор Васильович, 
Лемак Василь Васильович, 
Мойсик Володимир Романович, 
Первомайський Олег Олексійович (доповідач), 
Сас Сергій Володимирович, 
Сліденко Ігор Дмитрович, 
Філюк Петро Тодосьович, 
Юровська Галина Валентинівна, 
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розглянула на засІДаню клопотання судд1-доповІДача 

Первомайського О.О. про подовження строку постановлення Третьою колегією 
суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або 
про вІДмову у відкритті конституційного провадження у спраю за 

конституційною скаргою Малинникова Олега Федоровича щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) частин першої, другої, п'ятої статті 83, 

абзацу першого частини другої, частини десятої статті 85, абзацу першого 

частини першої, частини третьої статті 88 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", частини другої статті 57, пункту 12 розділу ІІІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя". 

Заслухавши суддю-доповідача Первомайського О.О., Велика палата 
Конституційного Суду України 

у с т а н о в и л а: 

відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" 

вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за 
конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною 
скаргою належить до повноважень колегії суддів Конституційного Суду України 

( частина друга статті 3 7); розгляд звернення до Конституційного Суду У країни 
здійснюється у колегії суддів Конституційного Суду України, до складу якої 
входить відповідний суддя-доповідач (стаття 58). 

Велика палата Конституційного Суду України ухвалами від 27 кв�тня 

2021 року № 22-у/2021 подовжила до 31 травня 2021 року, ВІД 25 травня 

2021 року № 32-у/2021 подовжила до 25 червня 2021 року, ВІД 15 червня 

2021 року № 54-у/2021 подовжила до 15 липня 2021 року, від 6 липня 2021 року 

№ 69-у/2021 подовжила до 31 серпня 2021 року, від 31 серпня 2021 року 
№ 121-у/2021 подовжила до 30 вересня 2021 року, від 30 вересня 2021 року 

№ 179-у/2021 подовжила до 28 жовтня 2021 року, від 11 листопада 2021 року 

№ 236-у/2021 подовжила до 14 грудня 2021 року, від 14 грудня 2021 року 

№ 305-у/2021 подовжила до 20 січня 2022 року, від 18 січня 2022 року 

№ 48-у/2022 подовжила до 18 лютого 2022 року, від 17 лютого 2022 року 
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№ 129-у/2022 подовжила до 22 березня 2022 року, вщ 5 кютня 2022 року 
№ 196-у/2022 подовжила до 19 травня 2022 року, від 17 травня 2022 року 

№ 276-у/2022 подовжила до 16 червня 2022 року строк постановлення Третьою 
колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду У країни ухвали про 
відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за 

конституційною скаргою Малинникова Олега Федоровича щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) частин першої, другої, п'ятої статті 83, 

абзацу першого частини другої, частини десятої статті 85, абзацу першого 

частини першої, частини третьої статті 88 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", частини другої статті 57, пункту 12 розділу ІІІ "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя". 
У зв'язку з вирішенням процедурних питань суддя-доповідач звернувся з 

клопотанням про подовження строку для постановлення Третьою колегією 
суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або 
про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за 

конституційною скаргою Малинникова Олега Федоровича щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) частин першої, другої, п'ятої статті 83, 
абзацу першого частини другої, частини десятої статті 85, абзацу першого 

частини першої, частини третьої статті 88 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", частини другої статті 57, пункту 12 розділу ІІІ "Прикінцеві та 

перехщю положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" 

(розподілено 7 квітня 2021 року судді Конституційного Суду України 

Первомайському О.О.). 

Ураховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, на 

підставі статей 35, 61, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", 

відповідно до § 52 Регламенту Конституційного Суду України Велика палата 

Конституційного Суду України 

ух в а ли л а: 

подовжити до 14 липня 2022 року строк постановлення Третьою колегією 

суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або 
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про вщмову у відкритті конституційного провадження у справі за 
конституційною скаргою Малинникова Олега Федоровича щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) частин першої, другої, п'ятої статті 83, 
абзацу першого частини другої, частини десятої статті 85, абзацу першого 
частини першої, частини третьої статті 88 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", частини другої статті 57, пункту 12 розділу ІІІ "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону У країни "Про Вищу раду правосуддя". 
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