
ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

Надсилаю прийняту Верховною Радою України на її черговій п'ятій сесії 

16 березня 2021 року Постанову Верховної Ради України № 1341-ІХ 
"Про включення до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України 
дев' ятого скликання законопроекту про внесення змін до статей 85 та 106 
Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з 

посад Директора Національного антикорупційного бюро України та 

Директора Державного бюро розслідувань і про його направлення до 

Конституційного Суду України" з доданим до неї текстом законопроекту про 

внесення змін до статей 85 та 106 Конституції У країни щодо порядку 
призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного 

антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро розслідувань 

(реєстр. № 5133) для надання висновку щодо його відповідності статтям 157 і 
158 Конституції України. 

Додатки: 

1) Постанова Верховної Ради України від 16 березня 2021 року 

№ 1341-ІХ "Про включення до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради 
України дев'ятого скликання законопроекту про внесення змін до 
статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та 
звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України 

та Директора Державного бюро розслідувань і про його направлення до 

Конституційного Суду України" з доданим до неї текстом законопроекту 

про внесення змін до статей 85 та 1 Об Конституції У країни щодо 
порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора 
Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного 

бюро розслідувань - на 2 арк.; 

2) звернення до Верховної Ради України ініціаторів подання 

законопроекту (копія) - на 15 арк.; 

3) законопроект (реєстр. № 5133) (копія)- на 1 арк.; 
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4) порівняльна таблиця до законопроекту (реєстр. № 5133) (копія) -
на 2 арк.; 

5) пояснювальна записка до законопроекту (реєстр. № 5133) (копія) -
на 4 арк.; 

6) висновок Комітету Верховної Ради У країни з питань правової 

політики від 11 березня 2021 року (копія) - на 3 арк.; 

7) витяг із стенограми пленарного засідання Верховної Ради У країни від 
16 березня 2021 року- на 58 арк. 
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ПОСТАНОВА 

Верховної Ради України 

. Про включення до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради 
України дев'ятого скликання законопроекту про внесення змін 

до статей 85 та 106 Конст:итуції України щодо порядку призначення 
· на посади та звільнення з посад Директора Національного 

антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро 
. розслідувань і про йqго направленця до Ко:н;ституційноrо .. Суду .України ... 

Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України 
Верховна Рада України n о с т а н о в л я є : 

1. Включити до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання законопроект про внесення змін до 

статей 85 та 106 Конституції України щодо поряд1$У призначення на 
посади та звільнення з посад Директора: Національного 
антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро 
розслідувань (реєстр. № 5133), поданий 237 народними депутатами 
України. 

2. Законопроект про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції 
України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад 

Директора Національного антикорупційного бюро У країни та 
Директора Державного бюро розслідувань . направити до 

Конституційного Суду України для одержання . висновку щодо 
відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України 
(додається). · 

аЇНИ · 
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~ "~ i я 2021 року 
~~~ 1341~ІХ 

Констmуційний Суд України 
02/111 від 19.932_0l_l _ __ _ 

Д.РАЗУМКОВ 



ЗАКОНОПРОЕКТ 

Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України 
щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад 

Директора Національного антикорупційного бюро України 
та Директора Державного бюро розслідувань 

Верховна Рада України п ост ан о в л я є : 

· 1. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради 
України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни: 

1) частину першу статті 85 доповнити пунктами 251 і 252 такого 
змісту: 

"251
) надання згоди на призначення на посаду за результатами 

конкурсного відбору та звільнення · з посади Президентом України 
Директора Національного а.нтикорупційного бюро України; 

252) надання згоди на призначення на посаду за резуль татами 
конкурсного відбору та звільнення з посади Президентом України 

Директора Державного бюро розслідувань"; 

2) частину першу статті 106 доповнити пунктами 11 1 і 112 такого 
змісту: 

"11 1) у порядку, визначеному законом, призначає на посаду та 

звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Директора 

Національного антикорупційного бюро України, з відбором кандидатур 

на посаду на конкурсних засадах; 

11 2) у порядку, визначеному законом, призначає на посаду та 
звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Директора 
Державного бюро розслідувань, з відбором кандидатур на посаду на 

" конкурсних засадах . 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 
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