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КОНСТИТУЦІИНЕ ПОДАННЯ 

щодо відповідності Коиституп.ії Україии 

. (конституп.іЙності) 
Закону України "Про виесенн& змін до Коиституп.ії України" 

від 8 груди& 2004 року (N!! 2222-IV) 
та 

Закону України "Про внесени& змін до роздіАу IV 
"Прикіип.еві та перехідні ПОАожеии&" 

Закоиу України "Про Коиституп.іЙииЙ Суд Українн" 
від 4 серпн& 2006 року N!!79-V 

Ми, народні депутати України, керуючись стапею 150 Конституції 

України та стапями іЗ, З9, 40, 41 Закону України "Про Конституційний Суд 
України", звертаємось до Конституційного Суду України з поданням щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

"Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня '.2UO~pOkyN9 2222~lV 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44). 1.. "!J5/.9.gз. 
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Підставою для визнання зазначеного Закону неконституційним 

повністю є порушення встановленої Конституцією України процедури його 

розгляду. 

Розгляд та прийняття Верховною Радою України законів про внесення 

змін до Конституції України здійснюється за спеціальною процедурою; 

встановленою її розділом ХІІІ "Внесення змін до Конституції України". 

Зміни до Конституції України не можуть вноситись всупереч умовам, 

визначеним статтями 157 і 158 Основного Закону України, які стосуються як 
безпосередньо змісту відповідних змін (зміни не можуть передбачати 

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, бути 
спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної 

цілісності України (частина перша статті 157), так і обставин їх внесення 

(частина друга статті 157), а також деяких аспектів діяльності Верховної 
Ради України, пов'язаних із внесенням змін до Конституції України (стаття 

158). 
Окреслені конституційні імперативи зумовлюють обов'язковий характер 

перевірки Конституційним Судом України відповідності законопроекту про 

внесення змін до Конституції України вимогам її статей 157 і 158, що є 
невід'ємною складовою (стадією) конституційної процедури внесення змін до 

Основного Закону України, передбаченої розділом ХІІІ. 

Відповідно до статті 159 Конституції України законопроект про 

внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою 

України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 
Згідно з офіційним тлумаченням наведеного положення, наданим 

Конституційним Судом УкраїНи в Рішенні від 9 червня 1998 року NQ 8-рпj98 у 
справі щодо внесення змін до Конституції України, у разі внесення в 

процесі розгnяду у Верховній Раді України поправок до 

законопроекту він приймається Верховною Радою України за умови 
наявності висновку Конституційного Суду України про те, що 

законопроект з внесеними до нього поправками відповідає вимогам 

статей 157 і 158 Конституції України. 
Зазначена правова позиція Конституційного Суду України певною мірою 

конкретизована у мотивувальній частині Рішення: " ... згідно із статтею 159 
Конституції України обов'язковій перевірці на відповідність статтям 157 і 158 
Конституції України підлягає не тільки законопроект, поданий до Верховної 

Ради України в порядку статей 154, 155 і 156 Конституції України, але й усі 
можливі поправки, внесені до нього у процесі його розгляду на пленарному 

засіданні Верховної Ради України. 

Отже, законопроект, який за висновком Конституційного Суду України 

відповідав вимогам статей 157 і 158 Конституції України і до якого було 

внесено поправки під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 

України, підлягає також перевірці Конституційним Судом України щодо 

відповідності цього законопроекту вимогам зазначених статей Конституції 

України перед прийняттям його як закону про внесення змін до Конституції 

України". 

Вважаємо за необхідне також наголосити, що внесення змін до 

Конституції України у спосіб, який порушує порядок, визначений розділом 



ХІІІ Основного Закону нашої держави, може призвести до узурпації влади в 

Україні. 

ГарантіЄЮ їі недопущення є, зокрема, закріплений Конституцією 

України принцип здійснення державної влади на засадах їі поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову (частина перша стапі 6), а також 

конституційне положення, згідно з яким органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України (частина друга стапі 19) (Рішення Конституційного Суду 
України від 5 жовтня 2005 року N!;! 6-рп/2005 У справі про здійснення влади 
народом). 

Роль Конституційного Суду України в процесі внесення змін до 

Основного Закону України засвідчує один із проявів конституційного 

принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, 

реалізація якого досягається чіткою системою їх взаємостримувань і 

противаг. Адже наявність відповідного висновку Конституційного Суду 

України є необхідною умовою розгляду законопроекту про внесення змін до 

Конституції України на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

Таким чином, обов'язковою стадією конституційної процедури внесення 

змін до Конституції України є здійснення Конституційним Судом України 

попереднього контролю щодо відповідності такого законопроекту, в тому 

числі з усіма можливими поправками, внесеними до нього у процесі його 

розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, встановленим 

Конституцією України вимогам. 

Метою такого контролю є забезпечення конституційності реалізації 

Верховною Радою України її повноважень щодо внесення змін до Конституції 

України, що є однією з основних гарантіЙ стабільності Основного Закону 

нашої держави, у тому числі непорушності прав і свобод людини і 

громадянина, незалежності, територіальної цілісності України. 

Конституційний Суд України у Висновку від 10 грудня 2003 року N!;! З
в/2003 визнав проект Закону України "Про внесення змін до Конституції 

України" (реєстраційний N!;! 4180) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 

158 Конституції України. 
У процесі доопрацювання та попереднього схвалення цього 

законопроекту більшістю від конституційного складу Верховної Ради України 

23 червня 2004 року до нього було внесено окремі зміни, в тому числі 

доповнення, уточнення формулювань приписів та редакційні поправки. За 

результатом аналізу цих змін Конституційний Суд України дійшов висновку, 

що вони не спрямовані, зокрема на ліквідацію незалежності чи на порушення 

територіальної цілісності України, тобто не суперечать положенню частини 

першої стапі 157 Основного Закону України. 
У цілому проект Закону України "Про внесення змін до Конституції 

України" (реєстраційний N!;!4180) з внесеними до нього поправками 

Висновком Конституційного Суду України від 12 жовтня 2004 року N!;! 2-
в/2004 визнано таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції 
України. 

Проте, в процесі наступного розгляду цього законопроекту у Верховній 

Раді України до нього були знову внесені окремі зміни (поправки), які 
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певною мірою коригували його зміст, але не були предметом перевірки 

Конституційним Судом України щодо їх відповідності вимогам частини першої 

стапі 157 Конституції України. Змінений у такий спосіб законопроект був як 
Закон про внесення змін до Конституції України прийнятий Верховною Радою 

України 8 грудня 2004 року, що суперечить вимогам стапі 159 Конституції 
України. 

Так, відмінності між текстом законопроекту, щодо якого Конституційним 

Судом України надано відповідний висновок, та текстом Закону, підписаним 

Головою Верховної Ради України та Президентом України 8 грудня 2004 року, 
стосуються: виключення цифр ,,120" з нумерації статей пункту 1 Розділу І 

Закону України "Про внесення змін до Конституції України"; в редакції 

частини першої стапі 78 вилучено слова "крім випадків, передбачених цією 
Конституцією"; в редакції частини другої стапі 78 вилучено слова "крім 

посад членів Кабінету Міністрів України"; з пункту 6 частини другої та 

частини шостої стапі 81 вилучено слова в дужках "виключення"; в пункті 22 
частини першої стапі 85 переставлено місцями слова "Збройних Сил 

України" і "Служби безпеки України"; в пункті 37 частини першої етапі 85 
замість слова "зміни" записано слово "змін"; з пункту 2 частини другої 
стапі 88 вилучено слово "органів"; стапя 90 доповнена новою частиною: 
"Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових 

виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України 

повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть 

бути припинені протягом одного року з дня їі обрання"; в етапі 98 вилучено 
слова "та використанням"; перед стапею 113 вилучено назву "Розділ IV 
Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади"; у частині другій 

стапі 113 додано слово "цією"; пункт 4 Розділу І Закону України "Про 

внесення змін до Конституції України", яким викладається частина четверта 

стапі 94, доповнено словам "і опубліковуються"; підзаголовок пункту 5 
Розділу І Закону України "Про внесення змін до Конституції України" 

редакційно об'єднано з підзаголовком підпункту "а)"; підзаголовок 

підпункту ІІа)" пункту 6 Розділу І Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України" змінено редакційно з додаванням до нього пунктів з 13 
по 16, 19, 20 і ЗО; пункт 12 частини першої стапі 106 викладено в іншій 
редакції: "призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради 

Національного банку України"; в пункті 6 Розділу І Закону України "Про 

внесення змін до Конституції України" замість слів про виключення пункту 14 
його викладено в новій редакції із зазначенням того, що Голова Служби 

безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади 

Верховною Радою України за поданням Президента України, а слова "пункти 

15, 16, 19, 22 і ЗО викласти в такій редакції" вилучені; в пункті 6 Розділу І 
Закону України "Про внесення змін до Конституції України" слово "половину" 

в редакції пункту 22 частини першої стапі 106 замінено на слово "третину" 
(фактично збережено норму Конституції України в редакції 1996 року); в 

підпункті "а)" пункту 7 Розділу І Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України" пункт 93 стапі 116 вилучено; зміни до частини 
четвертої, восьмої, дев'ятої, десятої етапі 118 не приймалися, стапя 118 
залишилась у старій редакції Конституції України; частина перша стапі 120, 
крім відокремлення дужками слів "крім викладацької, наукової та творчої 



- 5"- 6 
роботи у позароБОчий час", змін не зазнала, фактично залишено їі стару 

редакцію; у пункті 10 Розділу І Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України", яким визначається редакція частини першої статті 122 
додано слово "України"; зміни до пункту 2 частини п'ятої статті 126, 
передбачеНі пунктом 11 РОЗДілу І проекту Закону України "Про внесення змін 
до Конституції України", не приймалися, стаття 126 щодо досягнення суддею 
шістдесяти п'яти років, а суддями Конституційного Суду України та 

Верховного Суду України - сімдесяти років залишилась у редакції Конституції 

України 1996 року; зміни до частини другої статті 148, передбачені пунктом 
13 Розділу І проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції 

України", не приймалися, стаття 148 залишилась у старій редакції; пункт 1 
Розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Конституції України" після 

слів "цей Закон", викладений в новій, суттєво відмінній редакції; пункти 4, 5, 
6, 7, 8, 9 Розділу ІІ проекту Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України" у прийняту Верховною Радою України редакцію Закону 

України "Про внесення змін до Конституції України" не увійшли, тобто 

фактично були вилучені (порівняльна таблиця додається). 

Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 
2004 року Ng 2222-IV відповідно до частин першої, другої, п'ятої статті 94 
Конституції України був підписаний і оприлюднений та набрав чинності з 1 
січня 2006 року, за винятком окремих положень, які набрали чинності з дня 
набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році (пункт 
1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону). 

Отже, розглянувши законопроект про внесення змін до Конституції 

України і прийнявши відповідний Закон України від 8 грудня 2004 року Ng 
2222-IV без звернення до Конституційного Суду України для одержання 

висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України
ll 

із внесеними до нього 110правками, наведеними вище, 

встановленим Основним Законом України вимогам, та одержання 

відповідного позитивного висновку Конституційного Суду України, Верховна 

Рада України грубо порушила визначений Конституцією України порядок 

внесення до неї змін. Таким чином, порушено конституційну процедуру 

розгляду Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 
грудня 2004 року Ng 2222-IV. 

З точки зору наслідків, зазначені дії парламенту - єдиного органу 

законодавчої влади в УкраїНі - треба оцінювати фактично як нехтування 

фундаментальним принципом верховенства права (частина перша статті 8 
Конституції України), що за своєю природою нерозривно пов'язаний з 

демократією, конституційністю та законністю. 

Недодержання встановленого порядку внесення змін до Основного 

Закону України поставило під сумнів правовий характер Закону України від 8 
грудня 2004 року Ng 2222-IV, а отже, відповідних нині чинних положень 
Конституції України як акта найвищої юридичної сили, головного джерела 

національного права. це загрожує стабільності конституційного ладу в 

Україні, нормальному функціонуванню державного механізму, а врешті-решт 

- реалізації загальних конституційних цілей і завдань. 

Ураховуючи зазначене, порушені питання потребують адекватного 

вирішення, для чого в Основному Законі України передбачений необхідний 
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правовий інструментарій. 

Так, згідно з частиною першою стапі 150 Конституції України до 

повноважень Конституційного Суду України належить, зокрема, вирішення 

питань про конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради 

України. У свою чергу відповідно до частини другої стапі 152 Конституції 
України закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані 

неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним 

Судом України рішення ГlрО їх неконституційність. 

У Рішенні Конституційного Суду України від 11 березня 2003 року NQ 6-
рпj2003 у справі щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції 

України, з-поміж іншого відзначається, що «відповідно до частини першої 

стапі 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України 

належить, зокрема, внесення змін до Конституції України в порядку, 

передбаченому розділом ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» (пункт 

і), прийняпя законів (пункт 3). Повноваження щодо внесення змін до 

Конституції України здійснюється Верховною Радою України шляхом 

прийняпя законів». 

Тому закони про внесення змін до Конституції України є законами у 

сенсі пункту 3 частини першої стапі 85 та пункту 1 частини першої стапі 
150 Конституції України, а вирішення питання про відповідність Конституції 
України (конституційність) законів Укра'іни про внесення змін до Конституції 

Укра'іни належить до юрисдикції Конституційного Суду Укра'іни. 

Отже, Закон України "Про внесення змін до Конституції Укра'іни" від 8 
грудня 2004 року NQ 2222-IV є чинним законом, прийнятим Верховною Радою 
України, щодо якого Конституційним Судом України може вирішуватись 

питання про його відповідність Конституції України (конституційність) в 

аспекті додержання встановленої Конституцією України процедури його 

розгляду, прийняпя (ухвалення) або набранням ним чинності. 

Крім того, 4 серГІНЯ 2006 року був прийнятий Закону України "Про 
внесення зміни до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України "Про Конституційний Суд України", відповідно до якого підпункт 1 
пункту 3 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 

"Про Конституційний Суд України" (422І96-ВР) після слів "закони України" 
доповнено словами "крім законів України про внесення змін до Конституції 
України (254k�96-ВР), які набрали чинності". 

цей Закон набрав чинності з дня його опублікування, тобто з 05 
серпня 2006 року, і був опублікований в газеті "Голос України" від 
05.08.2006 року N'.?144. 

Вважаємо, що вказаний Закон не відповідає положенням стапі 150 
Конституції України (є неконституційним), виходячи з наступного: 

Внесення змін до Конституції України передбачено в Розділі ХІІІ 
Конституції України, яким встановлено, що такі зміні до Конституції України 
здійснюється на підставі законів, прийнятих з дотриманням процедури 
згідно статей 154 - 159 Конституції України. 

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 частини першої стапі 150 
Конституції України до повноважень Конституційного Суду України належить 
вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) 

законів та інших правових актів Верховної Ради України. 

Таким чином, Конституцією України встановлено, що до повноважень 
Конституційного Суду України належить вирішення питань про відповідність 
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Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів 
Верховної Ради України без будь-яких обмежень і винятків. 

Законом України "Про внесення зміни до розділу IV "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України" 
внесено зміни, відповідно до яких юрисдикція Конституційного Суду України 
з питань про відповідність Конституції України (конституційність) 
поширюється на закони України, крім законів УкраїНи про внесення змін до 
Конституції України, які набрали чинності. 

Таким чином, із повноважень Конституційного Суду України, які 
встановлені в підпункті 1 пункту 1 частини першої чинної етапі 150 
Конституції України вказаним законом вилучено вирішення питань про 

відповідність Конституції УкраїНі (конституційність) законів України про 
внесення змін до Консгитуції України, які набрали чинності. 

Тобто, вказаним законом без внесення змін до Конституції України 
були обмежені повноваження Конституційного Суду України. 

Верховна Рада України має повноваження вносити зміни до законів 

України, в тому числі і щодо повноважень Конституційного Суду України. 
Але оскільки повноваження Конституційного Суду України щодо вирішення 
питань про відповідність Конституції України (конституційність) встановлені 
Конституцією України, а не Законом України "Ilро Конституційний Суд 
України", то для того, щоб внести зміни до повноважень Конституційного 

Суду України в цій частині, Верховна Рада України мала внести зміни до 
етапі 150 Конституції України з дотриманням процедури внесення змін до 
Конституції України, встановленої стапями 154 - 159 Конституції України. 

За таких обставин, Закон України "Про внесення зміни до розділу IV 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний 
Суд України" від.4 серпня 2006 року NQ79-V не відповідає положенням 
підпункту 1 пункту 1 частини першої стапі 150 Конституції України (є 
неконституційним). 

На підставі викладеного вище та керуючись стапями 150, 152, 159 
Конституції України, -

11РОСИМО: 

Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є 
неконституційними) Закон України "Про внесення змін до Конституції 
України" від 8 грудня 2004 року NC!2222-IV та Закон України "Про внесення 
зміни до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 
"Про Конституційний Суд України" від 4 серпня 2006 року NC!79-V. 

Додатки: 

1. Рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року N28-рп/98. 
2. Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 року N26-рп/2003. 
З. Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року N26-pn/2005. 
4. Висновок Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 року N2З-в/2003. 
5. Висновок Конституційного Суду України від 12 жовтня 2004 року N22-B/2004. 
6. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року N2 2222-IУ. 
7. Проект Закону України "Про внесення змін до Конституціl України". реєстраційний N2 4180 від 

19.09.2003 року. 
8. Порівняльна таблиця відмінностей між проектом Закону України "Про внесення змін до 

КонституціТ України" (реєстр. N24180 від 19.09.2003 р.) та Законом УкраІни "Про внесення змін до 
Конституції України ", прийнятим Верховною Радою України 8 грудня 2004 року (реєстр. N22222-IV). 

9. Закон УкраІни ..про внесення зміни до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України "Про Конституційний Суд УкраїНИ" від 4 серпня 2006 року N279-V. 

3 повагою, 
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Народні депутати України: 
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ЗаКОНl Ук~аїНИ "П~о внесення Зl\ilін до Конституції Ук~аїни" від 8 грудня 2004 року (N2 2222-IV) 



ЗАКОН УКРАїНИ 

Про внесення змін до Конституції У країни 

Верховна Рада України по ста н о в Л я є: 

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 

1996 р., N~ 30, ст.141) такі зміни: 

1) статті 76, 78, 81 83,85, 87, 89,90,93,98, 112 115 викласти в такій 
редакції: 

"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України чотириста 

п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, 

рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, 

який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і 

проживає в Україні протягом останніх п'яти років. 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який 

має СУДИМІСТЬ за вчинення умисного злочину, якщо цЯ СУДИМІСТЬ не 

погашена І не знята у встановленому законом порядку. 

Повноваження народних депутатІВ України визначаються 

Конституцією та законами України. 

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років"; 

"Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження 
на постійній основі. 

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького 

мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, 

займатися іншою оплачуваною або підприє:м;нrrЦБkuюп n .. , '\" .. , 
і ,..:",і" . ," . о к 
[ до tФ t! . 10.1 
t ~---
, "',/J,:j" I~?I/ /1,1( .. 

. ~ __ -_"--__ І/ ~ ~1 



викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного 

органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меТІ 

одержання прибутку. 

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з ІНшими видами . . 
ДІЯЛЬНОСТІ встановлюються законом. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності 

депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат 

України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє 

таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень 

народного депутата України"; 

"Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються 
одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково 

в разІ: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне 

проживання за межі України; 

5) якщо протягом двадцяти ДНІВ з дня виникнення обставин, ЯКІ . . 
призводять до порушення вимог щодо неСУМІСНОСТІ депутатського мандата з 

іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної 
партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції 

цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу 

народного депутата У країни із складу такої фракції; 

7) його смерті. 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково 

також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції У країни 

повноважень Верховної Ради України в день відкриття першого засідання 

Верховної Ради України нового скликання. 

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, 
приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому 

пунктом 5 частини другої цієї статті, судом. 

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

народного депутата України, визнання народного депутата України 

недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня 
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набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата 

України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. 

У разі невходження народного депутата України, обраного від 

політичної паРТll (виборчого блоку політичних партій), до складу 
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних 

партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції 

його повноваження припиняються достроково на підставі закону за 

рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого 

блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення. 

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. 

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як 

двох третин від їі конституційного складу. 

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на 

тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. 

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває 

найстарший за віком народний депутат України. 

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого . . . 
ВІВторка лютого 1 першого ВІВторка вересня кожного року. 

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку 

денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу 

Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України. 

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного 

чи надзвичайного стану в Україні або окремих їі місцевостях Верховна Рада 

України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час 

дії воєнного чи надзвичайного стану ії повноваження продовжуються до дня 

першого заСІДання першої сесії Верховної Ради України, обраної після 

скасування воєнного чи надзвичайного стану. 

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється 

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі 

узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, 

до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується 

протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради 

України, що проводиться ПІсля чергових або позачергових виборів 
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Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до 

цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури 

Прем'єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить 

пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. 

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються 

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить 

більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної 

Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України, передбачені цією Конституцією"; 

"Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 

1) внесення змін до Конституції України в межах 1 порядку, 

передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених 

статтею 73 цієї Конституції; 

3) прийняття законів; 

4) затвердження Державного бюджету України та внесення зміН до 
нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття 

рішення щодо звіту про його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково
техНІЧНОГО, СОЦІального, нацюнально-культурного розвитку, охорони 

ДОВКІЛля; 

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені 
цією Конституцією; 

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і 

укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання 

Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної 

агресії проти України; 

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої 

процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 
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11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України; 

12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра 
України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, 

призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету 

Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови 

Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду 

державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення 

питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів 

України; 

121) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням 
Президента України Голови Служби безпеки України; 

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України 
відповідно до цієї Конституції та закону; 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 
.. . .. . 

допомоги ІНоземним державам та МІжнародним оргаюзаЦ1ЯМ, а також про 

одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом 

України, здійснення контролю за їх використанням; 

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України; 

16) призначення на посади та ЗВІЛьнення з посад Голови та ІНших 

членів Рахункової палати; 

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних 

доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 

18) призначення на посаду та ЗВІЛьнення з посади Голови 

Національного банку України за поданням Президента України; 

19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради 
Національного банку України; 

20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної 
виборчої комісії за поданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення 

функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства 

внутрішніх справ України; 

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим 

державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої 

5 



держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію 

України; 

24) встановлення державних символів України; 

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади 
Президентом України Генерального прокурора України; висловлення 

недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його 

ВІДставку з посади; 

26) призначення на посади та ЗВІЛьнення з посад третини складу 

Конституційного Суду України; 

27) обрання суддів безстроково; 

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про 

порушення нею Конституції України або законів України; призначення 

позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і 

МІСТ, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і 

перейменування населених пунктІВ 1 районів; 

ЗО) призначення чергових та позачергових виборів до органів 

МІсцевого самоврядування; 

ЗІ) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента 

України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або 

в окремих ії місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про 

оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; 

З2) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів 

України та денонсація міжнародних договорів України; 

ЗЗ) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією 

Конституцією та законом; 

З4) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України 

на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України 

чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як 

однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України; 

З5) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату 

Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України 

та структури ії апарату; 

З6) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів 

права приватної власності; 
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37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, 
змін до неї. 

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, яКІ 

відповідно до Конституції України віднесені до їі відання"; 

"Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента 

України або не менш як однієї третини народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію 

недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 

розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї 

чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради 

України"; 

"Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної 
роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до П 

повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції 

України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної 

Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та . .. 
секретаРІВ цих КОМІТетІВ. 

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати 

тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. 

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що 

становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це 

проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними . . 
для СЛІдства 1 суду. 

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, гі 

тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються 

законом. 

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день 
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. 

Президент України має право достроково припинити повноваження 

Верховної Ради України, якщо: 

7 



1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано 
коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 8З цієї Конституції; 

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів 

України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; 

З) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не 

можуть розпочатися. 

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

України приймається Президентом України після консультацій з Головою 

Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських 

фракцій у Верховній Раді України. 

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових 

виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України 

повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть 

бути припинені протягом одного року з дня ії обрання. 

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково 

припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень 

Верховної Ради України або Президента України"; 

"Стаття 9З. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України 

належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету 

Міністрів України. 

Законопроекти, визначені Президентом України 

розглядаються Верховною Радою України позачергово"; 

. . 
як невщкладНІ, 

"Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням 

здійснює Рахункова палата"; 

"Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента 
України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання 
обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового 

Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. 

Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків 

Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені 

пунктами 2,6 8, 10 - ІЗ, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України"; 

"Стаття ІІЗ. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі 

органів виконавчої влади. 
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Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України 

і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України у межах, передбачених цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України у своlИ діяльності керується цією 
Конституцією та законами України, а також указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України. 

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр
МІНІСТР України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, 

МІНІСТРИ. 

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за 

поданням Президента України. 

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України 

вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції 
України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України. 

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України 

призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, 

інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою 

України за поданням Прем'єр-міністра України. 

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, 

спрямовує їі на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

схваленої Верховною Радою України. 

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед 
новообраною Верховною Радою України. 

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України 

мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. 

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою 

України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком 

відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках 

Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету 

Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято 

Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до 

початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України"; 
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2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції: 

"Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню 

недІЛЮ останнього місяця п'ятого року повноважень Верховної Ради 
України"; 

З) у статті 88: 

а) частину першу викласти в такій редакції: 

"Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради 

України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України 

та відкликає Їх з цих посад"; 

б) пункт 2 частини другої викласти в такій редакції: 

"2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність ті 
органів"; 

в) частину третю викласти в такій редакції: 

"Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені 

цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради 

України"; 

4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції: 

"Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 

Верховною Радою України не менш як двома третинами від 11 

конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та 

офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент 

України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється 

Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом"; 

5) частину п'яту статті 10З викласти в такій редакції: 

"Чергові вибори Президента України проводяться в останню недІЛЮ 

останнього місяця п'ятого року повноважень Президента України. У разі 

дострокового припинення повноважень Президента України вибори 

Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення 

повноважень"; 

6) У статті 106: 

а) пункти 8 - 16, 19,22 і зо частини першої викласти в такій редакції: 

"8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, 

передбачених цією Конституцією; 

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 
Раді України, сформованої відповідно до статті 8З Конституції України, 

подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра 
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України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої 

пропозиції; 

1 О) вносить до Верховної Ради України подання про призначення 
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради 
України Генерального прокурора України; 

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради 
Національного банку України; 

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на 
посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України; 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності ЦlИ Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим"; 

"19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення 
стану війни та у разі збройної агресії проти У країни приймає рішення про 

використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань"; 

"22) призначає на посади та ЗВІЛьняє з посад третину складу 

Конституційного Суду України"; 

"ЗО) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України 

законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним 

поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України"; 

б) частину четверту викласти в такій редакції: 

"Акти Президента 

передбачених пунктами 5, 
Прем'єр-міністра України 

виконання'" , 

7) У статті 116: 

України, видані в межах повноважень, 

18, 21, 2З цієї статті, скріплюються підписами 

і міністра, відповідального за акт та його 

а) доповнити пунктами 91 і 92 такого змісту: 

"91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах 

коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 
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92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр
міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не 
входять до складу Кабінету Міністрів України"; 

б) пункт 10 викласти в такій редакції: 

"1 О) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами 
України"; 

8) частину першу статті 120 викласти в такій редакції: 

"Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та 

місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову 

діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та 

творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меп одержання 

прибутку" ; 

9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого змісту: 

"5) нагляд за додержанням прав і свобод людини 1 громадянина, 

додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, Їх посадовими і службовими особами"; 

10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції: 

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який 

призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради 

України Президентом України. Верховна Рада України може висловити 

недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його 

відставку з посади"; 

11) частину першу статті 141 викласти в такій редакції: 

"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради 

входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, 

області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування строком на п'ять років". 

П. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон, за умови прийняття Верховною Радою України до 1 
вересня 2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України 
щодо удосконалення системи місцевого самоврядування, набирає чинності з 

1 вересня 2005 року, за винятком частини п'ятої статті 76, частини першої 
статті 77, пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81, частин шостої 
- десятої статті 83, пункту 1 частини другої статті 90, частини першої статті 
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141 Конституції України в редакції цього Закону, що набирають чинності з 
дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році. 

У разі неприйняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року 
Закону України про внесення змін до Конституції України щодо 

удосконалення системи місцевого самоврядування цей Закон набирає 

чинності з 1 січня 2006 року, за винятком частини п'ятої статті 76, частини 
першої статті 77, пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81, частин 
шостої - десятої статті 83, пункту 1 частини другої статті 90, частини першої 
статті 141 Конституції України в редакції цього Закону, що набирають 

чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 

2006 році. 

2. Верховна Рада України, обрана у 2002 році, продовжує здійснювати 
конституційні повноваження до дня набуття повноважень Верховною Радою 

України, обраною у 2006 році. 

3. Конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 
народних депутатів України обирається у 2006 році на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на засадах 

пропорційної системи з обранням народних депутатів України в 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими 

списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків 

політичних партій відповідно до закону. 

Президент України 

м. Киї в 

8 грудня 2004 року 
К22222-ІУ 

Л.КУЧМА 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Конституції У країни 

Верховна Рада України по ста н о в Л я є: 

Проект 

Реєстр. N~ 4180 

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради У країни, 

1996 р., N~ 30, ст. 141) такі зміни: 

1) статті 76, 78, 81 - 83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112 - 1] 5, 120 викласти в 
такій редакції: 

"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України 

чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі 

загального, рівного 1 прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування. 

Народним депутатом України може бути обрано громадянина 

України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу 

і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. 

Не може бути обраним до Верховної Ради У країни громадянин, який 

має СУДИМІСТЬ за вчинення умисного злочину, якщо ця СУДИМІСТЬ не 

погашена І не знята у встановленому законом порядку. 

Повноваження народних депутаТ1В України визначаються 

Конституцією та законами України. 

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років"; 

"Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження 
на постійній основі, крім випадків, передбачених цією Конституцією. 

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького 

мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади (крім 

посад Членів Кабінету Міністрів України), займатися іншою оплачуваною 

або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої 

діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. 

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з ІНшими видами . . 
ДІЯЛЬНОСТІ встановлюються законом. 
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У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо 
несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний 
депутат У країни у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин 
припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення 
повноважень народного депутата України"; 

"Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються 
одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково 
в разІ: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне 
проживання за межі У країни; 

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які 

призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з 

іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

6) не входження народного депутата України, обраного від політичної 
партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції 

цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), або виходу 

(виключення) народного депутата України із складу такої фракції; 

7) його смерті. 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково 

також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції У країни 

повноважень Верховної Ради України - в день відкриття першого засідання 

Верховної Ради України нового скликання. 

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України у випадках, передбачених пунктами 1, 4, частини другої цієї статті, 
приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому 

пунктом 5 частини другої цієї статті, - судом. 

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

народного депутата України, визнання народного депутата України 

недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня 

набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата 

України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. 

У разі невходження народного депутата У країни, обраного від 
політичної паРТll (виборчого блоку політичних партій), до складу 

депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних 

партій), або виходу (виключення) народного депутата України із складу 
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такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі 
закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення. 

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. 

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як 

двох третин від ії конституційного складу. 

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на 

тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. 

Перше засідання новообраної Верховної Ради України ВІДкриває 
найстарший за віком народний депутат України. 

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються 
першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. 

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку 

денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу 

Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України. 

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного 

чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада 

України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради У країни під час 

дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня 

першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після 

скасування воєнного чи надзвичайного стану. 

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється 

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі 

узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, 

до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради У країни. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується 

протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради 

України, що проводиться після чергових або позачергових виборів 

Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності 
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно 

до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту У країни щодо 

кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до Ц1Єl 

Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету 
Міністрів України. 



4 

Засади формування, організаЦll діяльності та припинення діяльності 
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються 
Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України"; 

Депутатська фракція у Верховній Раді У країни, до складу якої входить 

більшість народних депутатів У країни від конституційного складу 
Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією"; 

"Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 

1) внесення змін до Конституції України в межах 1 порядку, 
передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених 
статтею 73 цієї Конституції; 

3) прийняття законів; 

4) затвердження Державного бюджету України та внесення ЗМІН дО 
нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття 

рішення щодо звіту про його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково
техНІЧНОГО, СОЦІального, нацюнально-культурного розвитку, охорони 

ДОВКІЛля; 

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені 
цією Конституцією; 

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і 

укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання 

Збройних Сил У країни та інших військових формувань у разі збройної 

агресії проти У країни; 

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої 

процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України; 

12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра 
України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, 

призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету 

Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови 

Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду 

державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення 
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питання про відставку Прем'єр-міністра У країни, членів Кабінету Міністрів 
України; 

121) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням 
Президента України Голови Служби безпеки України; 

ІЗ) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України 
відповідно до цієї Конституції та закону; 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 

допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про 

одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом 
України, здійснення контролю за Їх використанням; 

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України; 

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та ІНших 
членів Рахункової палати України; 

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних 

доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Національного банку України за поданням Президента України; 

19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу 
Ради Національного банку України; 

20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної 
виборчої комісії за поданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення 
функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства 

внутрішніх справ України; 

2З) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим 
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої 
держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію 

України; 

24) встановлення державних символів України; 

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади 
Президентом України Генерального прокурора України; висловлення 

недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його 

ВІДставку з посади; 
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26) призначення на посади та ЗВІльнення з посад половини складу 
Конституційного Суду України; 

27) обрання суддів безстроково; 

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду У країни про 
порушення нею Конституції України або законів України; призначення 

позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і 
міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і 
перейменування населених пунктів і районів; 

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів 
МІсцевого самоврядування; 

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента 
України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або 

в окремих ії місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про 

оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; 

32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів 
У країни та денонсація міжнародних договорів У країни; 

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією 
Конституцією та законом; 

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента 

України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів 

У країни чи комітету Верховної Ради У країни, попередньо підтриману не 

менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради 

України; 

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату 
Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України 

та структури її апарату; 

36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об' єктів 

права приватної власності; 

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, 
зміни до неї. 

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які 

відповідно до Конституції України віднесені до її відання"; 

"Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента 

України або не менш як однієї третини народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради У країни може розглянути питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів У країни та прийняти резолюцію 
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недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу 
Верховної Ради України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів У країни не може 
розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї 

чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради 
України"; 

"Стаття 89. Верховна Рада України для ЗДІИснення законопроектної 
роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її 
повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції 

України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної 

Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та . .. 
секретарІВ цих КОМІТеТІВ. 

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати 

тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. 

Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що 

становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це 

проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними . . 
для СЛІдства 1 суду. 

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її 

тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються 

законом. 

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у 
день ВІДкриття першого заСІДання Верховної Ради У країни нового 

скликання. 

Президент України має право достроково припинити повноваження 

Верховної Ради України, якщо: 

1) протягом одного місяця у Верховній Раді У країни не сформовано 
коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів 

України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; 

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не 
можуть розпочатися. 

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

України приймається Президентом України після консультацій з Головою 

Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських 

фракцій у Верховній Раді України. 
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Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково 
припинені Президентом України в останні шість місяців строку 
повноважень Верховної Ради України та Президента України"; 

"Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України 
належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету 

Міністрів У країни. 

Законопроекти, визначені Президентом У країни як невідкладні, 

розглядаються Верховною Радою України позачергово"; 

"Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за 
надходженням та використанням коштів до Державного бюджету України 

та їх використанням здійснює Рахункова палата"; 

"Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень 

Президента України відповідно до статей 108, 109, 11 О, 111 цієї Конституції 
виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на 

пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради 

України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків 

Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені 

пунктами 2, 6-8,10-13,22,24,25,27,28 статті 106 Конституції України. 

РОЗДІЛ ІУ 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. 
ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у систеМl 
органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів У країни відповідальний перед Президентом 

У країни і Верховною Радою У країни, підконтрольний 1 підзвітний 

Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією. 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією 
Конституцією і законами України, а також указами Президента У країни та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України. 

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр
MlHlCTP України, Перший віце-прем 'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, 

МІНІСТРИ. 

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за 

поданням Президента У країни. 

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України 

вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 
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Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції 
України, або депутатської фракції, до складу якої входять більшість 
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 
України. 

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України 
призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, 

інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою 
У країни за поданням Прем'єр-міністра У країни. 

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, 

спрямовує П на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів У країни, 

схваленої Верховною Радою України. 

Стаття 115. Кабіне Міністрів України складає повноваження перед 
новообраною Верховною Радою України. 

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України 
мають право заявити Верховній Раді У країни про свою відставку. 

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою 

України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком 
відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках 
Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету 

Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято 

Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до 

початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України "; 

"Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керІВНИКИ 

центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати 

свою службову діяльність з іншою роботою (крім випадків, передбачених 

частиною другою цієї статті, а також викладацької, наукової та творчої 

роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання 

прибутку. 

Члени Кабінету Міністрів можуть суміщати свою посаду з мандатом 

народного депутата У країни. 

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів 
України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади 

визначаються Конституцією і законами України"; 

2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції: 
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"Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню 
недІЛЮ останнього місяця п'ятого року повноважень Верховної Ради 
України"; 

3) у статті 88: 

а) частину першу викласти в такій редакції: 

"Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної 
Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради 

України та відкликає Їх з цих посад"; 

б) пункт 2 частини другої викласти в такій редакції: 

2) "організовує роботу Верховної Ради України, координує ДІЛЬНІСЬ 
органів її органів"; 

в) частину третю викласти в такій редакції: 

"Голова Верховної Ради У країни здійснює повноваження, передбачені 

цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради 
України"; 

4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції: 

"Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 

Верховною Радою України не менш як двома третинами від 11 

конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та 

лфіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент 

У країни не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється 

Головою Верховної Ради України за його підписом"; 

5) у статті 103: 

а) частину п'яту викласти в такій редакції: 

"Чергові вибори Президента У країни проводяться в останню неділю 

останнього місяця п'ятого року повноважень Президента України. У разі 

дострокового припинення повноважень Президента України вибори 

Президента У країни проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення 

повноважень" ; 

б) У статті 1 Об: 

а) у частині першій: 

пункти 8 - 13 викласти в такій редакції: 

"8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, 
передбачених цією Конституцією; 

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 
Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, 
подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра 
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України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої 
пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення 
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради 
України Генерального прокурора України; 

12) вносить до Верховної Ради України подання про призначення 
Голови Служби безпеки України; 

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"; 

пункт 14 виключити; 

пункти 15, 16, 19,22 і 30 викласти в такій редакції: 

"15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивІВ 

невідповідності цш Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо Їх конституційності; 

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим"; 

"19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення 
стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про 

використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань"; 

"22) призначає на посади та ЗВІЛьняє з посад половину складу 

Конституціного Суду України"; 

"30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України 
законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з 

наступним поверненням Їх на повторний розгляд Верховної Ради України"; 

б) частину четверту викласти у такій редакції: 

"Акти Президента України, видані в межах повноважень, 

передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами 

Прем'єр-міністра України і МІНІстра, відповідального за акт та його 

виконання"· , 
7) У статті 116: 

) 91 92. 93 . 
а доповнити статтю пунктами , І такого ЗМІСТУ: 

"91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах 

клштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 

92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр
міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не 
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входять до складу Кабінету Міністрів України, ГОЛІв МІсцевих державних 
адміністрацій; 

93) призначає на посади та ЗВІЛьняє з посад половину складу Ради 
Національного банку України"; 

б) пункт 1 О викласти в такій редакції: 

"10) здійснює ІНШІ повноваження, визначеНІ Конституцією та 
законами України"; 

8) частини четверту, восьму 
редакції: 

десяту статті 118 викласти в такій 

"Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і 
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр
міністра України"; 

"Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать 

Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, 

можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України або головою місцевої державної адміністрації 

вищого РІВня. 

Обласна чи рійонна рада може висловити недовіру голові відповідної 

місцевої державної адміністрації, на підставі чого Кабінет Міністрів України 

приймає рішення і дає оБГрунтовану відповідь. 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації 

висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Кабінет 

Міністрів України приймає рішення про відставку голови відповідної 

місцевої державної адміністрації"; 

9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого змісту: 

"5) нагляд за додержанням прав і свобод людини 1 громадянина, 

додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами"; 

10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції: 

"Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який 

призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради 

України Президентом України. Верховна Рада України може висловити 

недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його 
відставку з посади"; 

11) пункт 2 частини п'ятої статті 126 викласти в такій редакції: 

"2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років, а суддями 

Конституційного Суду України та Верховного Суду України - сімдесяти 

РОКІв; 
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12) частину першу статті 141 викласти в такій редакції: 

"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради 
входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, 

області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування строком на п'ять років"; 

13) частину другу статті 148 викласти в такій редакції: 

"Президент України, Верховна Рада України призначають по дев'ять 
суддів Конституційного Суду У країни". 

П. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня вступу на пост Президента 

України, обраного на чергових виборах 2004 року, крім частини п'ятої 
статті 76, частини першої статті 77, частини другої статті 78, пункту 6 
частини другої та частини шостої статті 81, пункту 1 частини другої статті 
90,частини другої статті 120 Конституції України в редакції цього Закону, 
що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою 

України, обраною у 2006 році. 

2. Верховна Рада України, обрана у 2002 році, продовжує здійснювати 
конституційні повноваження до дня набуття повноважень Верховною Радою 

України, обраною у 2006 році. 

3. Конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 
народних депутатів України обирається у 2006 році на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на засадах 
пропорційної системи з обранням народних депутатів У країни в 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими 

списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків 

політичних партій відповідно до закону. 

4. Чергові вибори Президента України проводяться ЗГ1дно з 

Конституцією України в останню неділю жовтня 2004 року. 

5. Кабінет Міністрів У країни, сформований до дня вступу на пост 
Президента України, обраного на чергових виборах у 2004 році, продовжує 
виконувати конституційні повноваження після набрання чинності цим 

Законом. 

У разі відставки Кабінету Міністрів України у випадках, передбачених 

Конституцією України, формування нового складу Кабінету Міністрів 

України здійснюється протягом 60 днів, починаючи з дня відставки. 

6. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України, 

формування якої передбачено статтею 83 Конституції України в редакції 



]4 

цього Закону, або депутатська фракція у Верховній Раді У країни, яка має 

права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, має бути 

утворена протягом одного місяця з дня набуття повноважень Верховною 

Радою України, обраною на пропорційній основі у 2006 році відповідно до 
пункту 3 цього розділу. 

У разі відставки Кабінету Міністрів України, сформованого до дня 
вступу на пост Президента України, обраного на чергових виборах у жовтні 

2004 року, до дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною 
у 2006 році, новий склад Кабінету Міністрів України формується за 

пропозицією депутатських фракцій (груп), до складу яких входить більшість 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України. 

7. Судді Конституційного Суду України, призначені з'їздом суддів 
У країни, продовжують виконувати свої повноваження до призначення 

Верховною Радою України відповідно до пункту 26 статті 85 та пункту 22 
статті 106 Конституції У країни в редакції цього Закону. 

Верховна Рада України у випадках, передбачених частиною п'ятою 

статті 126 Конституції України, може достроково припинити повноваження 
суддів Конституційного Суду України, призначених з'їздом суддів України. 

8. Дія пункту 2 частини п'ятої статті 126 Конституції України в 
редакції цього Закону поширюється на суддів Конституційного Суду 

України та Верховного Суду України, призначених на посаду після 

набрання цим Законом чинності. 

9. Члени Ради Національного банку України, призначені Президентом 
України, продовжують виконувати свої повноваження до призначення 

Кабінетом Міністрів України нових членів Ради Національного банку 
України відповідно до пункту 93 статті 116 Конституції України. 



Порівняльна таблиця відмінностей між проектом Закону України "Про внесення змін 

до Конституції України" (реєстр. К!! 4180 від 19.09.2003) та Законом України "Про внесення змін 
до Конституції України", прийнятим Верховною Радою України 08.12.2004 (К!! 2222-IV) 

Проект Закону, який було направлено для 

надання висновку Конституційним Судом 

України 23.06.2004 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Конституції У країни 

Верховна Рада України постановляє: 

І. Внести до Конституції України 

(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., 
N2 30, ст. 141) такі зміни: 

1) статті 76, 78, 81 - 83, 85, 87, 89, 90, 93, 
98, 112 - 115, 120 викласти в такій редакції: 

"Стаття 76. Конституційний склад 

Верховної Ради України чотириста 

п'ятдесят народних депутатів України, яКІ 

обираються на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування. 

Народним депутатом У країни може бути 

обрано громадянина України, який на день 

виборів досяг двадцяти одного року, має 

право голосу і проживає в У країні протягом 

останніх п'яти років. 

Не може бути обраним до Верховної Ради 

України громадянин, який має судимість за 
вчинення умисного злочину, якщо ця 

Відмінності між текстом, який було 

направлено для надання висновку 

Конституційним Судом України та 

текстом Закону, підписаним 08.12.2004 

Виключено цифру "120" 
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Текст підписаний Головою Верховної Ради 

У країни та Президентом У країни 

08.12.2004 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Конституції У країни 

Верховна Рада України постановляє: 

І. Внести до Конституції України 

(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., 
N2 30, ст.141) такі зміни: 

1) статті 76, 78, 81 - 83, 85, 87, 89, 90, 93, 
98, 112 - 115 викласти в такій редакції: 

"Стаття 76. Конституційний склад 

Верховної Ради України чотириста 

п'ятдесят народних депутаТІВ України, яКІ 

обираються на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування. 

Народним депутатом У країни може бути 

обрано громадянина У країни, який на день 

виборів досяг двадцяти одного року, має 

право голосу і проживає в Україні протягом 

останніх п'яти років. 
Не може бути обраним до Верховної Ради 

України громадянин, який має судимість за 

вчинення ylтf 'ШОЧИНV. якщо ця 



судимість не погашена не знята у 

встановленому законом порядку. 

Повноваження народних депутатів 

України визначаються Конституцією та 

законами У країни. 

Строк повноважень Верховної Ради 

України становить п'ять років"; 

"Стаття 78. Народні депутати України 

здійснюють свої повноваження на постійній 

основі, крім випадків, передбачених цією 

Конституцією. 

Народні депутати України не можуть мати 

іншого представницького мандата, бути на 

державній службі, обіймати інші оплачувані 

посади (крім посад Членів Кабінету 

Міністрів України), займатися lНшою 
оплачуваною або П1дприємницькою 

• діяльністю (крім викладацької, наукової та 
творчої діяльності), входити до складу 
керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку. 

Вимоги щодо несумісності депутатського . . 
мандата з ІНшими видами ДІяльносТІ 

встановлюються законом. 

У разІ виникнення обставин, що . . 
порушують вимоги щодо неСУМІСНОСТІ 

депутатського мандата з іншими видами 

діяльності, народний депутат України у 

двадцятиденний строк з дня виникнення 

таких обставин припиняє таку діяльність або 

подає особисту заяву про складення 

повноважень народного депутата України"; 

І судимість не погашена і не знята у 

І 
встановленому законом порядку. 

Повноваження народних депутатів 

. У країни визначаються Конституцією та 

законами України. 

Строк повноважень Верховної Ради 
України становить п'ять років"; 

"Стаття 78. Народні депутати України 

Вилучені слова "крім випадків, здійснюють свої повноваження на постійній 

передбачених цією Констиryцією" основі. 

Вилучені слова в дужках "крім посад 

Членів Кабінеry Міністрів України" 
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Народні депутати У країни не можуть мати . 
іншого представницького мандата, бути на 

державній службі, обіймати інші оплачувані 

посади, займатися іншою оплачуваною або 

ПІДприємницькою діяльністю (крім 

викладацької, наукової та творчої 

діяльності), входити до складу керівного 

органу чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання 

прибутку. 

Вимоги щодо несумісності депутатського 
. . 

мандата з ІНшими видами ДІЯЛЬНОСТІ 

встановлюються законом. 

У разі виникнення обставин, що 
порушують вимоги щодо несумісності 

депутатського мандата з іншими видами 

. діяльності, народний депутат У країни у 
І ~ 
двадцятиденнии строк з дня виникнення 

таких обставин припиняє таку діяльність або 

подає особисту заяву про складення 
повноважень народного депутата України"; 



"Стаття 81. Повноваження народних 

депутатів У країни припиняються одночасно з 

припиненням повноважень Верховної Ради 

України. 

Повноваження народного депутата 

України припиняються достроково в разі: 

1) складення повноважень за його 

особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним 
вироком щодо нього; 

З) визнання його судом недієздатним або 

безвісно відсутнім; 

4) припинення його ГРОМадЯнства або його 
виїзду на постійне проживання за меЖІ 

України; 

5) якщо протягом двадцяти дн1В З дня 

виникнення обставин, ЯКl призводять до . . 
порушення вимог щодо несуМІСНОСТІ 

депутатського мандата з ІНшими видами 

діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

6) невходження народного депутата 

України, обраного вІД політичної паРТll 

(виборчого блоку ПОЛІтичних партій), до 

складу депутатської фракції цієї політичної 

партії (виборчого блоку політичних партій), 

або виходу (виключення) народного депутата 

України із складу такої фракції; 

7) ЙОГО смерті. 
Повноваження народного депутата 

України припиняються достроково також у . . . 
разІ дострокового припинення ВІДповІДНО до 

Конституції України повноважень Верховної 

Ради України - в день відкриття першого 

засІдання Верховної Ради України нового 

скликання. 

Рішення про дострокове припинення 

Вилучено слово в дужках "виключення" 

з 

"Стаття 81. Повноваження народних 

депутатів України припиняються одночасно з 

припиненням повноважень Верховної Ради 

України. 

Повноваження народного депутата 

України припиняються достроково в разі: 

1) складення повноважень за його 

особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним 
вироком щодо нього; 

З) визнання його судом недієздатним або 

безвісно відсутнім; 

4) припинення його громадянства або його 
виїзду на постійне проживання за меЖІ 

України; 

5) якщо протягом двадцяти днів з дня 

виникнення обставин, ЯКl призводять до 

порушення вимог щодо несумісності 

депутатського мандата з ІНшими видами 

діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

6) невходження народного депутата 

України, обраного вІд політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій), до 

складу депутатської фракції цієї політичної 

партії (виборчого блоку політичних партій) 

або виходу народного депутата України із 

складу такої фракції; 

7) його смерті. 
Повноваження народного депутата 

У країни припиняються достроково також у 

разі дострокового припинення відповідно до 

Конституції У країни пОвноважень Верховної 

Ради У країни - в день відкриття першого 

засідання Верховної Ради України нового 



повноважень народного депутата У країни у 

випадках, передбачених пунктами 1, 4, 
частини другої цієї стапі, приймається 

Верховною Радою України, а у випадку, 

передбаченому пунктом 5 частини другої цієї 
статті, - судом. 
У разІ набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду щодо 

народного депутата України, визнання 

народного депутата України недієздатним 

або безвісно відсутнім його повноваження 

припиняються з дня набрання законної сили 

рішенням суду, а в разІ смерТІ народного 

депутата України - з дня смерті, засвідченої 

свідоцтвом про смерть. 

У разі невходження народного депутата 

України, обраного вІД політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій), до 

складу депутатської фракції цієї політичної 

партії (виборчого блоку політичних партій), 

або виходу ( [) народного 

депутата України Із складу такої фракції 

його повноваження припиняються 

достроково на підставі закону за рішенням 

вищого керівного органу відповідної 

політичної партії (виборчого блоку 

ПОЛ1тичних партій) з дня прийняття такого 

РІшення. 

Стаття 82. Верховна Рада України працює 
сесійно. 

Верховна Рада України є повноважною за 

умови обрання не менш як двох третин від їі 

конституційного складу. 

Верховна Рада У країни збирається на 

першу сесію не пізніше ніж на тридцятий 

Вилучено слово в дужках "виключення" 
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скликання. 

Рішення про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України у 

випадках, передбачених пунктами 1, 4 
частини другої цієї статті, приймається 

Верховною Радою України, а у випадку, 

передбаченому пунктом 5 частини другої цієї 
статті, - судом. 

У разІ набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду щодо 

народного депутата України, визнання 

народного депутата України недієздатним 

або безвісно відсутнім його повноваження 

припиняються з дня набрання законної сили 

РІшенням суду, а в разІ смерті народного 

депутата У країни з дня смерті, засвідченої 

свідоцтвом про смерть. 

У разі невходження народного депутата 

У країни, обраного вІД політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій), до 

складу депутатської фракції цієї політичної 

партії (виборчого блоку політичних партій) 

або виходу народного депутата України із 

складу такої фракції його повноваження 
припиняються достроково на підставі 

закону за РІшенням вищого керівного 

органу відповідної політичної паРТll 

(виборчого блоку політичних партій) з дня 

прийняття такого рішення. 

Стаття 82. Верховна Рада України працює 
сесійно. 

Верховна Рада України є повноважною за 

умови обрання не менш як двох третин від її 

конституційного складу. 

Верховна Рада України збирається на 



день ПІсля офіційного оголошення 

результатів виборів. 

Перше засщання новообраної Верховної 

Ради України відкриває найстарший за віком 

народний депутат України. 

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради 

У країни починаються першого BlВTopKa 

лютого і першого вівторка вересня кожного 

року. 

Позачергові сесії Верховної Ради України, 

і із зазначенням порядку денного, скликаються 

Головою Верховної Ради України на вимогу 

Президента України або на вимогу не менш 

як третини народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради 

України. 

У разі оголошення указу Президента 

України про введення воєнного чи· 

надзвичайного стану в У країні або окремих її 

місцевостях Верховна Рада України 

збирається на засідання у дводенний строк 

, без скликання. 
У разІ заюнчення строку повноважень 

Верховної Ради України під час дії воєнного 

чи надзвичайного стану її повноваження 

продовжуються до дня першого засідання 

першої сесії Верховної Ради України, обраної 

після скасування воєнного чи надзвичайного 

стану. 

Порядок роботи Верховної Ради України 

встановлюється Конституцією України та 

Регламентом Верховної Ради України. 

У Верховній Раді України за результатами 

виборів і на основі узгодження політичних 

позицій _формується коалЩІЯ депутатських 
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першу сесію не пізніше ніж на тридцятий 

день ПІсля офіційного оголошення 

результатів виборів. 

Перше засідання новообраної Верховної 
Ради України відкриває найстарший за віком 

народний депутат України. 

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради 

У країни починаються першого вівторка 
лютого і першого вівторка вересня кожного 

року. 

Позачергові сесії Верховної Ради України, 

із зазначенням порядку денного, скликаються 

Головою Верховної Ради України на вимогу 

Президента України або на вимогу не менш 

як третини народних депутатів У країни від 

конституційного складу Верховної Ради 

України. 

У разі оголошення указу Президента 

У країни про введення воєнного чи 

надзвичайного стану в Україні або окремих її 

Мlсцевостях Верховна Рада України 

збирається на засідання у дводенний строк 

без скликання. 

У разІ закінчення строку повноважень 

Верховної Ради України під час дії воєнного 

чи надзвичайного стану ії повноваження 

продовжуються до дня першого засідання 

першої сесії Верховної Ради України, обраної 
після скасування воєнного чи надзвичайного 

стану. 

Порядок роботи Верховної Ради України 

встановлюєтьСя Конституцією України та 
. Регламентом Верховної Ради України. 

У Верховній Раді України за результатами 
виборів і на основі узгодження політичних 



фракцій, до складу якої входить більшість 
народних депутатів України ВІД 

конституційного складу Верховної Ради 

України. 

Коаліція 

Верховній 

депутатських фракцій у 

Раді України формується 

протягом одного МІСЯЦЯ З дня відкриття 

першого засідання Верховної Ради України, 

що проводиться ПІсля чергових або 

позачергових виборів Верховної Ради 

України, або протягом МІСЯЦЯ з дня 

припинення діяльності коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у 

Верховній Раді України відповідно до цієї 

Конституції вносить пропозиції Президенту 

України щодо кандидатури Прем'єр-міністра 

України, а також ВІДПОВІДно дО Ц1ЄІ 

Конституції вносить пропозиції щодо 

кандидатур до складу Кабінету Міністрів 

України. 

Засади формування, організації діяльності 

та припинення діяльності коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді 

України встановлюються Конституцією 

України та Регламентом Верховної Ради 

України"; 

Депутатська фракція у Верховній Раді 

України, до складу якої входить більшість 

народних депутатІВ У країни ВІД 

конституційного складу Верховної Ради 

України, має права коалЩll депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, 

передбачені цією Конституцією"; 

"Стаття 85. До повноважень Верховної 
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позицій формується коалЩІЯ депутатських 

фракцій, до складу якої входить більшість 

народних депутаТІВ України ВІД 

конституційного складу Верховної Ради 

України. 

Коаліція 

Верховній 

депутатських 

Раді України 

фракцій у 

формується 

протягом одного МІСЯЦЯ З дня ВІДкриття 

першого засідання Верховної Ради України, 

що проводиться ПІсля чергових або 

позачергових виборів Верховної Ради 

України, або протягом МІСЯЦЯ з дня 

припинення діяльності коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у 

Верховній Раді України відповідно до цієї 

Конституції вносить пропозиції Президенту 

України щодо кандидатури Прем'єр-міністра 

України, а також ВІДПОВІДно до ЦlЄl 

Конституції вносить пропозиції щодо 

кандидатур до складу Кабінету Міністрів 

України. 

Засади формування, організації діяльності 

та припинення діяльності коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді 

України встановлюються Конституцією 

У країни та Регламентом Верховної Ради 

України. 

Депутатська фракція у Верховній Раді 

України, до складу якої входить більшість 

народних депутаТІВ України ВІД 

конституційного складу Верховної Ради 

У країни, має права коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, 

передбачені цією Конституцією"; 



і Ради України належить: 
1) внесення змін до Конституції України в 

межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ 

цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського 

референдуму з питань, визначених статгею 

73 цієї Конституції; 
3) прийнятгя законів; 
4) затвердження Державного бюджету 

У країни та внесення змін до нього, контроль 

за виконанням Державного бюджету 

У країни, прийнятгя рішення щодо звіту про 

його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої 

зовнішньої політики; 

6) затвердження загальнодержавних 

програм економічного, науково-технічного, 

СОЦІального, нацІОнально-культурного 

розвитку, охорони довкілля; 

7) призначення виборів Президента 

України у строки, передбачені цією 

Конституцією; 

8) заслуховування щорічних та 

позачергових послань Президента України 

про ВНУТрІШНЄ зовнішнє становище 

України; 

9) оголошення за поданням Президента 

України стану війни і укладення миру, 

схвалення рішення Президента України про 

використання Збройних Сил України та 

інших військових формувань у разі збройної 

агресії проти У країни; 

10) усунення Президента України з поста в 
порядку особливої процедури (імпічменту), 

встановленому статгею 111 цієї Конституції; 
11 ) розгляд і прийнятгя рішення щодо 

--~ 
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"Стаття 85. До повноважень Верховної 
Ради України належить: 

1) внесення змін до Конституції У країни в 
межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ 

цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського 

референдуму з питань, визначених статгею 

73 цієї Конституції; 
3) прийнятгя законів; 
4) затвердження Державного бюджету 

України та внесення змін до нього, контроль 

за виконанням Державного бюджету 

України, прийнятгя рішення щодо звіту про 

його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої 

зовнішньої політики; 

6) затвердження загальнодержавних 

програм економічного, науково-технічного, 

СОЦІального, нацІОнально-культурного 

розвитку, охорони довкілля; 
7) призначення виборів Президента 

України у строки, передбачені цією 

Конституцією; 

8) заслуховування щорічних та 

позачергових послань Президента України 
про внутрішнє зовнішнє становище 
України; 

9) оголошення за поданням Президента 
У країни стану війни і укладення миру, 

схвалення рішення Президента У країни про 

використання Збройних Сил У країни та 
інших військових формувань у разі збройної 
агресії проти У країни; 

1 О) усунення Президента У країни з поста в 
порядку особливої процедури (імпічменту), 

встановленому статтею 111 цієї Конституції; 
~... .:~ 



схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; 
12) призначення за поданням Президента 

України Прем'єр-міністра України, Міністра 

оборони У країни, Міністра закордонних 
справ України, призначення за поданням 

Прем'єр-міністра України ІНших членів 

Кабінету Міністрів України, Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови 

Державного комітету телебачення та 

радІОмовлення У країни, Голови Фонду 

державного майна У країни, ЗВІЛьнення 

зазначених осіб з посад, вирішення питання 

про ВІДставку Прем'єр-міністра України, 

членів Кабінету Міністрів України; 
12') призначення на посаду та звільнення з 

посади за поданням Президента України 

Голови Служби безпеки У країни; 

13) здійснення контролю за діяльністю 

Кабінету Міністрів У країни ВІДПОВІДНО до 

цієї Конституції та закону; 

14) затвердження рішень про надання 

У країною позик і економічної допомоги 

ІНоземним державам та МІжнародним 

оргаНІзаЦІЯМ, а також про одержання 

У країною ВІД ІНоземних держав, банків І 

міжнародних фінансових організацій позик, 

не передбачених Державним бюджетом 

У країни, здійснення контролю за їх 

використанням; 

15) прийняття Регламенту Верховної Ради 
України; 

16) призначення на посади та звільнення з 
посад Голови та ІНших членів Рахункової 

палати України; 

17) ПРІі:~!:Іачення на посаду та звільнення з 
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11) розгляд І прийняття РІшення щодо 

схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; 
12) призначення за поданням Президента 

У країни Прем'єр-міністра У країни, Міністра 

оборони У країни, Міністра закордонних 

справ У країни, призначення за поданням 

Прем'єр-міністра України ІНших члеНІВ 

Кабінету Міністрів України, Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови 

Державного КОМІтету телебачення та 

раДІОмовлення У країни, Голови Фонду 

державного майна України, звільнення 

зазначених осіб з посад, вирішення питання 

про ВІДставку Прем'єр-міністра У країни, 

членів Кабінету Міністрів України; 

12') призначення на посаду та звільнення з 
посади за поданням Президента України 

Голови Служби безпеки України; 

13) здійснення контролю за ДіЯЛЬНІстю 

Кабінету Міністрів У країни відповідно до 

цієї Конституції та закону; 

14) затвердження РІшень про надання 

Україною позик І економічної допомоги 

ІНоземним державам та МІжнародним 

оргаНІзаЦІЯМ, а також про одержання 

У країною ВІД ІНоземних держав, банків 1 

міжнародних фінансових організацій позик, 

не передбачених Державним бюджетом 

У країни, здійснення контролю за їх 
використанням; 

15) прийняття Регламенту Верховної Ради 
України; 

16) призначення на посади та звільнення з 
посад Голови та ІНших членів Рахункової 
п~~!и; ~ ______________________________ ~ 



посади Уповноваженого Верховної Ради і 
України з прав людини; заслуховування його 

щорічних доповідей про стан дотримання та 

захисту прав і свобод людини в Україні; 

18) призначення на посаду та звільнення з 
посади Голови Національного банку України 

за поданням Президента України; 

19) призначення на посади та звільнення з 
посад половини складу Ради Національного 

банку України; 

20) призначення на посади та звільнення з 
посад половини складу Національної ради 

У країни з питань телебачення 

радІОмовлення; 

21) призначення на посади та звільнення з 
посад членів Центральної виборчої комісії за 

поданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, 

чисельності, визначення функцій Збройних 

Сил України, Служби безпеки України, 

інших утворених відповідно до законів 

У країни військових формувань, а також 

Міністерства внутрішніх справ України; 

23) схвалення рішення про надання 

Переставлено :tzісЦЯJl4U слова "Збройних 

Сил Україии" і "Служби безпеки України" 

17) призначення на посаду та звільнення з 
посади У повноваженого Верховної Ради 

У країни з прав людини; заслуховування його 

щорічних доповідей про стан дотримання та 

захисту прав і свобод людини в У країні; 

18) призначення на посаду та звільнення з 
посади Голови Національного банку У країни 

за поданням Президента У країни; 

19) призначення на посади та звільнення з 
ПОСад половини складу Ради Національного 

банку України; 

20) призначення на посади та звільнення з 
посад половини складу Національної ради 

У країни з питань телебачення 

радІОмовлення; 

21) призначення на посади та звільнення з 
посад членів Центральної виборчої комісії за 

поданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, 

чисельності, визначення функцій Служби 

безпеки України, Збройних Сил України, 
. .. . 
ІНших утворених ВіДПОВіДно до закоНІВ 

У країни військових формувань, а також 

Міністерства внутрішніх справ України; 

ВlИськової допомоги іншим державам, про 23) схвалення РІшення про надання 

направлення підроздІЛІВ Збройних Сил військової допомоги іншим державам, про 

У країни до іншої держави чи про допуск направлення підрозділів Збройних Сил 

підрозділів збройних сил ІНших держав на України до іншої держави чи про допуск 

територію України; підрозділів збройних сил інших держав на 

24) встановлення державних симвоЛІВ територію України; 
України; 24) встановлення державних символів 

25) надання згоди на призначення на України; 

посаду та звільнення з посади Президентом 25) надання згоди на призначення на 

України Генерального прокурора України; посаду та звільнення з посади Президентом 

висловлення недовіри __ ~Г~е~н~е~~~:ал~Ь=Н~О=М~У-L ______________________________________ ~У~КРL,а=і=н=и~Г_е_н_е~р_ал __ Ь_Н_О_ГО ___ П~Р_О_КLLУР-Lор,а ___ У_к~р,а=їн=и=;~ 
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прокуророві України, що має наслідком його 

ВІДставку з посади; 

26) призначення на посади та звільнення з 
посад половини складу Конституційного 

Суду У країни; 

27) обрання суддів безстроково; 
28) дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим за наявності висновку Конституційного 

Суду України про порушення нею 

Конституції України або законів України; 

призначення позачергових виборів до 

Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим; 

29) утворення І 

встановлення І зміна 

віднесення населених 

ліквідація районів, 

меж районів І міст, 

ПУНКТІв до катеГОрll 

міст, найменування І перейменування 

населених пунктів і районів; 

30) призначення чергових та позачергових 
виборів до органів місцевого 

самоврядування; 

31) затвердження протягом двох днів з 

моменту звернення Президента України 

указІВ про введення воєнного чи 

надзвичайного стану в У країні або в окремих 

їі МІсцевостях, про загальну або часткову 

мобілізацію, про оголошення окремих 

місцевостей зонами надзвичайної екологічної 

висловлення недоВlРИ Генеральному 

прокуророві У країни, що має наслідком його 

ВІДставку з посади; 

26) призначення на посади та звільнення з 
посад третини складу Конституційного Суду 

України; 

27) обрання суддів безстроково; 
28) дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим за наявності висновку Конституційного 

Суду України про порушення нею 

Конституції України або закоНІВ України; 

призначення позачергових виборів до 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим; 

29) утворення І ліквідація районів, 

встановлення і зміна меж районів І МІСТ, 

віднесення населених пунктів до категорії 

МІСТ, найменування І перейменування 

населених пунктів і районів; 

30) призначення чергових та позачергових 
виборів до органів місцевого 
самоврядування; 

31) затвердження протягом двох ДНІВ З 

моменту звернення Президента У країни 

указІВ про введення воєнного чи 

надзвичайного стану в Україні або в окремих 

ії місцевостях, про загальну або часткову 

мобілізацію, про оголошення окремих 

ситуації; місцевостей зонами надзвичайної екологічної 

32) надання законом згоди на ситуації; 
обов'язковість МІжнародних договорІВ 32) надання законом згоди на 

України та денонсаЦІЯ міжнародних обов'язковість МІжнародних ДОГОВОРІВ 
договорів України; України та денонсація міжнародних 

33) здійснення парламентського контролю договорів України; 

у межах, визначених цією К9~С=-Т=-=И=-Т:с"Уr.::Ц::,:і~є=-=ю=--=т~а~ ____________________ ~---=3~3~)~З::о::Д::,:і:::Йс,-с_н_е_н_н_я_п_а-,Р,-л_а_м_е-,-,Н,-,-Т-,-,С:..:Ь:..::К~О:..::Г~О_К::..:.О=-Н::":'Т':';РL-.о=-:л:,::ю=-=--.J 
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законом; 

З4) прийняття рішення про направлення 

запиту до Президента У країни на вимогу 

народного депутата України, групи народних 

депутатів України чи комітету Верховної 

Ради України, попередньо підтриману не 

менш як однією третиною від 

конституційного складу Верховної Ради 

України; 

З5) призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника апарату Верховної Ради 

У країни; затвердження кошторису Верховної 

Ради У країни та структури ії апарату; 

З6) затвердження переліку об'єктів права 

державної власності, що не ШДJІЯГають 

приватизації, визначення правових засад· 

вилучення об'єктів права приватної 

власності; 

З7) затвердження законом Конституції 

. Автономної Республіки Крим, зміни до неї. За:місmь слова "зміни" записано слово 

Верховна Рада У країни здійснює також "змін" 

інші повноваження, які відповідно до 

Конституції України віднесені до ії відання"; 

"Стаття 87. Верховна Рада України за 

пропозицією Президента України або не 

менш як однієї третини народних депутатів 

України від КОНСТИТУЦlИного складу 

Верховної Ради України може розглянути 

питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів У країни та прийняти резолюцію 

недовіри Кабінету Міністрів України. 

більшістю від КОНСТИТУЦlиного складу 

Верховної Ради України. 

Питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України не може розглядатися 
Верховною Радою України більше одного 

11 

у межах, визначених цією Конституцією та 

законом; 

З4) прийняття рішення про направлення 

запиту до Президента У країни на вимогу 

народного депутата У країни, групи народних 

депутатів України чи комітету Верховної 

. Ради України, попередньо підтриману не 
менш як 

конституційного 

України; 

однією 

складу 

третиною 

Верховної 

від 

Ради 

З5) призначення на посаду та звільнення з 

посади керівника апарату Верховної Ради 

У країни; затвердження кошторису Верховної 

Ради У країни та структури її апарату; 

З6) затвердження переліку об'єктів права 

державної власності, що не підлягають 

приватизації, визначення правових засад 

вилучення об'єктів права приватної. 
власносТ1; 

З 7) затвердження законом Конституції 

Автономної Республіки Крим, змін до неї. 

Верховна Рада України здійснює також 

інші повноваження, які відповідно до 

Конституції У країни віднесені до її відання"; 

"Стаття 87. Верховна Рада України за 

пропозицією Президента У країни або не 

. менш як однієї третини народних депутатів 
України від конституційного СЮІаДУ 
Верховної Ради У країни може розглянути 

питання про відповідальність Кабінету 
Міністрів У країни та прийняти резолюцію 
недовіри Кабінету Міністрів У країни 
більшістю від конституційного складу 
Верховної Ради У країни. 

Питання про відповідальність Кабінет 



разу протягом однієї чергової сесії, а також 

протягом року П1сля схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів У країни або 
протягом останньої сесії Верховної Ради 

України"; 

"Стаття 89. Верховна Рада У країни для 
здійснення законопроектної роботи, . 
підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до ії повноважень, виконання 

контрольних функцій ВіДПОВІДНО до 

Конституції У країни створює з числа 

народних депутатів України КОМІТети 

Верховної Ради У країни та обирає голів, 

перших заступників, заступниКІВ гоЛІВ та 

секретарів цих комітетів. 

Верховна Рада У країни у межах своїх 

повноважень може створювати тимчасові 

спеЦІальНІ комісії для підготовки І 

попереднього розгляду питань. 

Верховна Рада України для проведення 

РОЗСЛІдування з питань, що становлять 

суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі 

комісії, якщо за це проголосувала не менш як 

одна третина віД конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих 

комісій не є вирішальними для слідства і 

суду. І 
Організація і порядок діяльності комітетів 

Верховної Ради України, ії тимчасових 

спеЦІальних 1 тимчасових СЛідчих комісій 

встановлюються законом. 

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради 
України припиняються у день відкриття 
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Міністрів У країни не може розглядатися 
Верховною Радою України більше одного 

разу протягом однієї чергової сесії, а також 

протягом року П1сля схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України або 
протягом останньої сесії Верховної Ради 

України"; 

"Стаття 89. Верховна Рада України для 
здійснення законопроектної роботи, 

шдготовки І попереднього розгляду питань, 

І 
віднесених до її повноважень, виконання 

контрольних функцій відповідно до 

Конституції У країни створює з числа 

народних депутатів У країни комітети 

Верховної Ради У країни та обирає голів, 

. перших заступників, заступників голів та 

секретарів цих комітетів. 

Верховна Рада України у межах своїх 

. повноважень може створювати тимчасові 

спеЦІальНІ комісії для підготовки 1 

попереднього розгляду питань. 

Верховна Рада України для проведення 

розслідування з питань, що становлять 

суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі 
комісії, якщо за це проголосувала не менш як 

одна третина віД конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих 
комісій не є вирішальними для слідства і 
суду. 

Організація і порядок діяльності комітетів 
Верховної Ради України, їі тимчасових 
спеціальних 1 тимчасових слідчих комісій 

встановлюютьСя законом. 



першого засщання Верховної Ради У країни 

нового скликання. 

Президент України має право достроково 

припинити повноваження Верховної Ради 

України, якщо: 

1) протягом одного місяця у Верховній 
Раді України не сформовано коалЩlЮ 

депутатських фракцій відповідно до статті 83 
цієї Конституції; 

2) протягом ШІстдесяти дНІВ ПІСЛЯ 

відставки Кабінету Міністрів України не 

сформовано персональний склад Кабінету 

Міністрів України; 

3) протягом тридцяти днів однієї чергової 
сесії пленарНІ засщання не можуть 

розпочатися. 

Рішення про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України 

приймається Президентом України після 

консультацій з Головою Верховної Ради 

України, його заступниками та головами 

депутатських фракцій у Верховній Раді 

України. 

Доповнено новою частиною: 

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради 
У країни припиняються У день відкриття 
першого засідання Верховної Ради України 

нового скликання. 

Президент України має право достроково 
припинити повноваження Верховної Ради 

України, якщо: 

1) протягом одного місяця у Верховній 
Раді України не сформовано коалЩІЮ 

депутатських фракцій відповідно до статті 83 
цієї Конституції; 

2) протягом шістдесяти днів ПІсля 

вщставки Кабінету Міністрів України не 

сформовано персональний склад Кабінету 

Міністрів України; 

3) протягом тридцяти днів однієї чергової 
сесії пленарНІ засідання не можуть 

розпочатися. 

Рішення про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України 

приймається Президентом України після 

консультацій з Головою Верховної Ради 

У країни, його заступниками та головами 

депутатських фракцій у Верховній Раді 
України. 

Повноваження Верховної Ради України, Повноваження Верховної Ради України, 

ІЦо обрана на позачергових виборах, !Цо обрана на позачергових виборах, 

проведених після дострокового проведених після дострокового 

припинення Президентом України припинення Президентом України 

повноважень Верховної Ради України повноважень Верховної Ради України 
попереднього скликання, не MO~"YTЬ бути попереднього скликання, не можуть бути 

Повноваження Верховної Ради України не припинені протягом одного року з дня ії припинені протягом одного року з дня ії 
можуть бути достроково припинені обрання. обрання. 

Президентом України в останні шість місяців Повноваження Верховної Ради України не 

СТРОJ.{уш!!овноважень BeP){()B=-сН=О-,,-'=-і ~Р-=-а:СД'=И'---У=--=-КLр-=-а=їн=и~ ______ ................. ___________ ..... __ L..:::м:::..::о=ж='уLт=ь=--__ б"'-у_ти __ ..:..д..:,.о_с_т""-'-рIО=кс.::.О=в-"-О_~П::J:р=и=п=и=н:.:е=н=і~ 
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І 
:а Президента У країни"; 

"Стаття 93. Право законодавчої ініціативи 
у Верховній Раді У країни належить 

Президентові У країни, народним депутатам 

України та Кабінету Міністрів України. 

Законопроекти, визначеНІ Президентом 
У країни як невідкладні, розглядаються 

Верховною Радою України позачергово!!; 

"Стаття 98. Контроль від імені Верховної 
Ради України за надходженням та 

використанням коштів до Державного 

І бюджету України та їх використанням 

здійснює Рахункова палата"; 

"Стаття 112. У разІ дострокового 

припинення повноважень Президента 

України відповідно до статей 108, 109, 110, 
111 цієї Конституції виконання обов'язків 

Президента України на період до обрання і 
вступу на пост нового Президента України 

покладається на Голову Верховної Ради 

України. Голова Верховної Ради України в 

. період виконання ним обов'язків Президента 
України не може здійснювати повноваження, 

передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 
25,27, 28 статті 106 Конституції України. 

РОЗДІЛ ІУ 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. 
ІНШІ ОРГ АНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є 
вищим органом у системі органів виконавчої 

влади. 

Вuлуче1l0 слова "та використанням" 

Вuлуче1l0 llазву: "РОЗДІЛ ІУ 

МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ" 
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КАБІНЕТ 

ОРГАНИ 

І Президентом У країни в останні шість місяців 
строку повноважень Верховної Ради України 

або Президента України"; 

"Стаття 93. Право законодавчої ініціативи 
у Верховній Раді України належить 

Президентові України, народним депутатам 

України та Кабінету Міністрів України. 

Законопроекти, визначені Президентом: 

У країни як невідкладні, розглядаються 

Верховною Радою України позачергово"; 

"Стаття 98. Контроль від імені Верховної 
Ради Українн за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх 

використанням здійснює Рахункова палата"; 

"Стаття 112. У разі дострокового 

припинення повноважень Президента 

України відповідно до статей 108, 109, 110, 
111 цієї Конституції виконання обов'язків І· 
Президента України на період до обрання і 

вступу на пост нового Президента України і 

покладається на Голову Верховної Ради 

України. Голова Верховної Ради України в 

період виконання ним обов'язків Президента 

України не може здійснювати повноваження, 

передбачені пунктами 2, 6 - 8, 10-13, 22, 24, 
25,27,28 статті 106 Конституції України"; 

"Стаття 113. Кабінет Міністрів України є 



Кабінет Міністрів України відповідальний 

перед Президентом України і Верховною 

Радою України, підконтрольний і підзвітний 

Верховній Раді України у межах, 

передбачених Конституцією. 

Кабінет Міністрів України у своїй 

діяльності керується ЦІєю Конституцією 1 

законами України, а також указами 

Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими 

ВlДПОВlДно до Конституції та законів 

України. 

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів 
України входять Прем'єр-міністр України, 
Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем 'єр-. . . . 
МіНіСТРИ, МіНіСТРИ. 

Прем'єр-міністр України призначається 

Додано слово "цією" 

ВИJщим органом у системі органів виконавчої 
Rпали 

Кабінет Міністрів України відповідальний 

перед Президентом У країни і Верховною 

Радою України, підконтрольний і підзвітний 

Верховній Раді України у межах, 

передбачених цією Конституцією. 

І 
Кабінет Міністрів У країни у своїй 

діяльності керується цією Конституцією та 

. законами У країни, а також указами 

Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими 

ВlДповlДНО до Конституції та законів 

України. 

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів 
. України входять Прем'єр-міністр України, 

Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-
І 

Верховною Радою України за поданням· міністри, МіНІСТРИ. 
Президента України. Прем'єр-міністр 

Кандидатуру для призначення на посаду Верховною Радою 
Прем'єр-міністра України вносить Президент· Президента України. 

У країни призначається 

України за поданням 

України за пропозицією коалщії Кандидатуру для призначення на посаду 

депутатських фракцій у Верховній Раді Прем'єр-міністра України вносить Президент 
України, сформованої відповідно до статті 83 України за пропозицією коаліції 
Конституції України, або депутатської депутатських фракцій у Верховній Раді 
фракції, до складу якої входять більшість України, сформованої відповідно до статті 83 
народних депутатіВ України BlД Конституції України, або депутатської 
конституційного складу Верховної Ради фракції, до складу якої входить більшість 
У країни. народних депутатів У країни BlД 

Міністр оборони У країни, Міністр конституційного складу Верховної Ради 
закордонних справ України призначаються України. 
Верховною Радою України за поданням Міністр оборони України, Міністр 
Президента України, інші члени Кабінету закордонних справ України призначаються 
Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням 

LВ_е.~Lр_х_о:;..в_н_о:;..ю:.....-_Р_ад=..::.О:;"Ю~_У_К:;"(РL,а:;..j_·Н_И,--_за __ п_о...:..д:;..ан'--н_я_м---'-__ . __________________ ---'~П~резиденТа У країни, іНШі члени Кабінету 
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Прем'єр-міністра України. 

Прем'єр-міністр України керує роботою 
Кабінету Міністрів України, спрямовує ії на 
виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, схваленої Верховною 

Радою України. 

Стаття 115. Кабінет Міністрів України 

складає повноваження перед новообраною 

Верховною Радою України. 

Прем'єр-міністр України, інші члени 

І
· Кабінету Міністрів У країни мають право 
з~вити Верховній Раді України про свою 

і ВІДставку. 

І Відставка Прем'єр-міністра України, 
. прийняття Верховною Радою У країни 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів І· 
України мають наслідком відставку всього 

складу Кабінету Міністрів України. У цих· 
випадках Верховна Рада України здійснює 

формування нового складу Кабінету 
Міністрів України у строки і в порядку, що 

визначені цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України, який склав 

повноваження перед новообраною 

Верховною Радою У країни або відставку 

якого прийнято Верховною Радою У країни, 

продовжує виконувати свої повноваження до 

початку роботи новосформованого Кабінету 

Міністрів У країни "; 

"Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів 

України, керівники центральних та місцевих 
органів виконавчої влади не мають права 

суміщати свою службову діяльність з іншою 

роботою (к ім випадків, пе едбачених 

16 

призначаються 

Верховною Радою України за поданням 

Прем'єр-міністра України. 

Прем'єр-міністр України керує роботою 
Кабінету Міністрів У країни, спрямовує ії на 

виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, схваленої Верховною 
Радою України. 

Стаття 115. Кабінет Міністрів України 

складає повноваження перед новообраною 

Верховною Радою України. 

Прем'єр-міністр України, інші члени 

Кабінету Міністрів України мають право 

заявити Верховній Раді України про свою 

відставку_ 

Відставка Прем'єр-міністра України, 

прийняття Верховною Радою У країни 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів 

України мають наслідком відставку всього 

складу Кабінету Міністрів України. У цих 
випадках Верховна Рада У країни здійснює 

формування нового складу Кабінету 

Міністрів України у строки і в порядку, що 
визначені цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України, який склав 

повноваження перед новообраною 

Верховною Радою України або відставку 
. якого прийнято Верховною Радою 

України, продовжує виконувати свої 

повноваження до початку роботи 

І
· новосформованого Кабінету Міністрів 

України"; 



частиною другою ЦlЄl статті, а також 

викладацької, наукової та творчої роботи у 

позаробочий час), входити до складу 

керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку. 

Члени Кабінету Міністрів можуть 

суміщати свою посаду з мандатом 

народного депутата України. 

Організація, повноваження 1 порядок 

діяльності Кабінету Міністрів України, 

інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади визначаються . 
Конституцією і законами України"; 

2) частину першу статті 77 викласти в 

такій редакції: 

"Чергові вибори до Верховної Ради 

України відбуваються в останню неділю· 

останнього місяця п'ятого року повноважень 

. Верховної Ради України"; 

3) у статті 88: 
а) частину першу викласти в такій 

редакції: 

"Верховна Рада України обирає зі свого 

"Зміни" до статті Z 20 викладені у пункті 
8 прийнятого Закону (див. нижче). 

Фактично ЗШlUшено редакцію Конституції 

України 1996 року. 

2) частину першу статті 77 викласти в 

такій редакції: 

"Чергові вибори до Верховної Ради 
У країни відбуваються в останню неділю 
останнього місяця п'ятого року повноважень 
Верховної Ради України"; 

складу Голову Верховної Ради України, 3) у статті 88: 
першого заступника і заступника Голови а) частину першу викласти в такій 

Верховної Ради України та відкликає їх з цих редакції: 

посад"; "Верховна Рада України обирає із свого 

б) пункт 2 частини другої викласти в такій складу Голову Верховної Ради України, 

редакції: Першого заступника і заступника Голови 
2) "організовує роботу Верховної Ради Верховної Ради України та відкликає їх з цих 

Ук аїни, координує діяльність органів ії Вил чено поет о юване слово "о ганів" посад"; 
~~~==~-=~~~~~====~~~===-~L--=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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органів"; 

в) частину третю викласти в такій 

редакцп: 

"Голова Верховної Ради України здійснює 

повноваження, передбачені цією 
Конституцією, у порядку, встановленому 

Регламентом Верховної Ради України"; 

4) частину четверту статті 94 викласти в 
такій редакції: 

"Якщо під час повторного розгляду закон 

буде знову прийнятий Верховною Радою 

України не менш як двома третинами від ії 

конституційного складу, Президент України 

зобов' язаний його підписати та офіційно 

оприлюднити протягом десяти днів. У разі 

якщо Президент України не підписав такий 

закон, він невідкладно офіційно 

оприлюднюється Головою Верховної Ради 

України за його підписом"; 

5) у етапі 103: 
а) частину п'яту викласти в такій редакції: 

"Чергові вибори Президента України 

проводяться в останню неділю останнього 

місяця п'ятого року повноважень Президента 

України. У разі дострокового припинення 

повноважень Президента України вибори 

Президента України проводяться в період 

дев'яноста днів з дня припинення 

повноважень"; 

6) у етапі 106: 
а) у частині першій: 
пункти 8 13 викласти в такій редакції: 
"8) припиняє повноваження Верховної 

~-

ДодаНі слова ІІі опубліковуються" 

Підзаголовок пункту п'ятого редакційтю 

об/єднано з підзаголовком підпункту "а)" 

18 

б) пункт 2 частини другої викласти в 
такій редакції: 

"2) організовує роботу Верховної Ради 

України, координує діяльність їі органів"; 

в) частину третю виклаСТlf в такій 

редакції: 

"Голова Верховної Ради України здійснює 

повноваження, передбачені цією 

Конституцією, у порядку, встановленому 

Регламентом Верховної Ради України"; 

4) частину четверту етапі 94 викласти в 
такій редакції: 

"Якщо під час повторного розгляду закон 

буде знову прийнятий Верховною Радою 

України не менш як двома третинами від ії 

конституційного складу, Президент України 

зобов'язаний його підписати та офіційно 

оприлюднити протягом десяти днів. У разі 

якщо Президент У країни не підписав такий 

закон, він невідкладно офіційно 

оприлюднюється Головою Верховної Ради 

У країни і опубліковується за його 

підписом"; 

5) частину п'яту статті 103 викласти в 

такій редакції: 

"Чергові вибори Президента України 

проводяться в останню неділю останнього 

місяця п'ятого року повноважень Президента 

У країни. У разі дострокового припинення 
повноважень Президента України вибори 

Президента України проводяться в період 

дев'яноста днів з дня припинення 

повноважень" ; 



Ради У країни у випадках, передбачених цією 

Конституцією; 

9) вносить за пропозицією коалЩll 

депутатських фракцій у Верховній Раді 
України, сформованої відповідно до статті 83 
Конституції України, подання про 

призначення Верховною Радою У країни 

Прем'єр-міністра України в строк не пізніше 

ніж на п'ятнадцятий день після одержання 

такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України 
подання про призначення Міністра оборони 

України, Міністра закордонних справ 

України; 

І 11) призначає на посаду та звільняє з 
посади за згодою Верховної Ради У країни 

Генерального прокурора України; 

12) вносить до Верховної Ради України 
подання про призначення Голови Служби 

безпеки України; 

13) призначає на посади та звільняє з 

посад половину складу Національної ради 

України з питань телебачення 

радіомовлення"; 

пункт 14 виключити; 

Підзаголовок підпункту ІІа) 11 змінено 

редакційно з додавання;н до нього пунктів з 

13 по 16,19,20 і ЗО. 

Пункт 12 викладено в іншій редакції: 

"призначає на посади та звільняє з посад 

половину складу Ради Національного 

банку України" 

3a.JИ.ість слів про виключення пункту 14 
пункти 15, 16, 19,22 і 30 викласти в такій його викладено в новlИ редакції із 

редакції: зазначен.НЯ.l14 того, що Голова Служби 

безпеки України nризн.ачається на посаду та 

"15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів звільняється з посади Радою 
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6) у статті 106: 
а) пункти 8 - 16, 19, 22 і 30 частини 

першої викласти в такій редакції: 

"8) припиняє повноваження Верховної 
І Ради У країни у випадках, передбачених цією . 
Конституцією; 

9) вносить за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді 

України, сформованої відповідно до статті 83 
Конституції України, подання про 

. призначення Верховною Радою України 

Прем'єр-міністра України в строк не пізніше. 
ніж на п'ятнадцятий день після одержання 

такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України 
подання про призначення Міністра оборони 

України, Міністра закордонних справ 

України; 

11) призначає на посаду та звільняє з 

посади за згодою Верховної Ради України 

. Генерального прокурора України; 
12) призначає на посади та звільняє з . 

посад половину складv Ради 

Національного банку України; 

13) призначає на посади та звільняє з 

посад половину складу Національної ради 

У країни з питань телебачення 

радіомовлення; 

14) вносить до Верховної Ради України 
подання про призначення на посаду та 

звільнення з посади Голови Служби 

безпеки України; 



України з мотивів невідпові,lНLJt:п цій І України за поданням Президента України 
Конституції з одночасним зверненням до Слова "пункти 15, 16, 19, 22 30 
Конституційного Суду У країни щодо їх викласти в такій редакції" вилучені. 

конституційності; 

16) скасовує акти Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим"; 

"19) вносить до Верховної Ради України 
подання про оголошення стану війни та у 

разі збройної агресії проти України приймає 

рішення про використання Збройних Сил 

У країни та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань"; 

"22) призначає на посади та ЗВІЛьняє з 

посад половину складу Конституційного І 
Суду України"; 

"ЗО) має право вето щодо прийнятих, 

Верховною Радою України законів (крім 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів 
України з мотивів невідповідності ЦІИ 

Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх 

конституційності; 

І 
16) скасовує акти Ради МІНІстрів 

Автономної Республіки Крим"; 

і "19) вносить до Верховної Ради України 
подання про оголошення стану війни та у 
разі збройної агресії проти України приймає 

рішення про використання Збройних Сил 

України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань"; законів про внесення змін до Конституції 

У країни) з наступним поверненням їх на 

повторний розгляд Верховної Ради України"; 

Слово "половину" замінено на слово "22) призначає на посади та звільняє з 

"третину" (Фактично збережена норма посад третину складу Конституційного Суду 

б) частину четверту викласти у такій Конституції України в редакції 1996 року). ,України"; 

редакції: "ЗО) має право вето щодо прийнятих 

"Акти Президента України, видані в Верховною Радою України законів (крім 

межах повноважень, передбачених пунктами законів про внесення змін до Конституції, 

5, 18, 21, 2З цієї статті, скріплюються України) з наступним поверненням їх на 

підписами Прем'єр-міністра України повторний розгляд Верховної Ради України"; 

міністра, відповідального за акт та його б) частину четверту викласти в такій 

виконання"; редакції: 

7) у статті 116: "Акти Президента України, видані в 

а) доповнити статтю пунктами 91, 92 і 93 межах повноважень, передбачених пунктами " 
такого ЗМІСТУ: 5, 18, 21, 2З цієї статті, скріплюються 

"91) утворює, реорганізовує та ліквідовує підписами Прем'єр-міністра України і, 
відповідно до закону міністерства та інші міністра, відповідального за акт та його І 
центральні органи виконавчої влади, діючи в виконання"; 
межах коштів, передбачених на утримання 7) у статті 116: 

~О.L-РJга_н_і_в_в_и_к_о_н_а_В_Ч_О_ї_в_л_ад~И~; ________________ -L ______________________________________ ~ __ , а) доповнити пунктами 91 ~ такого 
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9і) призначає на посади та звільняє з посад 
за поданням ПРЙ1'єр-міністра України 
керівників центральних органів виконавчої 

влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, голів місцевих державних 

аДМІНІстрацій; 

93) призначає на посади та звільняє з посад 
половину складу Ради Національного банку 

України"; 

б) пункт 1 О викласти в такій редакції: 
"1 О) здійснює інші повноваження, 

визначеНІ Конституцією та закона.\ш 

України"; 

8) частини четверту, восьму - десяту 

статті 118 викласти в такій редакції: 
"Голови місцевих державних 

адміністрацій призначаються на посаду і 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів 
України за поданням Прем'єр-міністра 

України"; 

"Рішення голів місцевих державних 
адміністрацій, що суперечать Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства 

У країни, можуть бути відповідно до закону 

скасовані Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України або головою місцевої 

державної адміністрації вищого рівня. 

Обласна чи районна рада може висловити 

неДОВІРУ голоВІ відповідної місцевої 
державної адміністрації, на підставі чого 

Кабінет Міністрів України приймає рішення і 
дає обrpунтовану відповідь. 

Якщо недовіру голові районної чи 

обласної державної адміністрації висловили 

дві тре!ини депутатів від складу відповідної 

Пункт 93 статті 116 вилучено. Дане 
положення передбачено в прийнятій редакціі 

пункту 12 частини першої статті 106. 

Зміни до частини четвертоі; eOCbJWOЇ -

десятої статті 118 не приймалися. Стаття 
118 ЗШLИшилась в редакції Конституції 

України 1996 року. 
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) утворює, реорганізовує та ліквідовує 
відповідно до закону міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, діючи в 

межах коштів, передбачених на утримання 
органів виконавчої влади; 

92) призначає на посади та звільняє з посад 
за поданням Прем'єр-міністра України 

керівників центральних органів виконавчої 

влади, яКІ не входять до складу Кабінету 

Міністрів України"; 

б) пункт 1 О викласти в такій редакції: 
!! 1 О) ЗДlИснює ІНШІ повноваження, 

визначеНІ Конституцією та законами 

України"; 



ради, Кабінет Міністрів України приймає 

рішення про відставку голови відповідної 

місцевої державної адміністрації"; 

9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого 
ЗМІСТУ: 

"5) нагляд за додержанням прав і свобод 
людини і громадянина, додержанням законів 

З цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами"; 

1 О) частину першу статті 122 викласти в 
такій редакції: 

"Прокуратуру 

прокурор У країни, 

очолює Генеральний 

який призначається на 

посаду та звільняється з посади за згодою 

Верховної Ради України Президентом 

України. Верховна Рада України може 

висловити недовіру Генеральному 

прокуророві У країни, що має наслідком його 

відставку З посади"; 

Частина перша статті J 20 крім 

відокремлення дужками слів "крім 

викладацької, наукової та творчої роботи 

у позаробочий час", змін не зазнала. 

Фактично ЗШlишено редакцію Конституції 

Украї1JИ J 996 року. 

8) частину першу статті 120 викласти в 
такій редакції: 

"Члени Кабінету Міністрів України, 
керівники центральних та місцевих органів 
виконавчої влади не мають права суміщати 

свою службову діяльність З іншою роботою 

{крім викладацької, наукової та творчої 

роботи у позаробочий час}, входити до 

складу керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті 
одержання прибутку"; 

9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого 
ЗМІСТУ: 

"5) нагляд за додержанням прав і свобод 

людини і громадЯнина, додержанням законів 

з цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами"; 

10) частину першу етапі 122 викласти в 
такій редакції: 

Добавлено слово "України" "Прокуратуру України очолює 
____________ ---.J Іенеральний прокурор Ук аїни, який 
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11) пункт 2 частини п'ятої статті 126 
викласти в такій редакції: 

"2) досягнення суддею шістдесяти п'яти 
років, а суддями Конституційного Суду 

України та Верховного Суду України -. . 
Сімдесяти РОКів; 

12) частину першу статті 141 викласти в 
такій редакції: 

"До складу сільської, селищної, міської, . 
районної, обласної ради входять депутати, 

які обираються жителями села, селища, 

міста, району, області на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування строком на п'ять 

років"; 

13) частину другу статті 148 викласти в 
такій редакції: 

"Президент УкраІни, Верховна Рада 

України призначають по дев'ять суддіВ 

Конституційного Суду України". 

11. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня 

вступу на пост Президента України, обраного 

на чергових виборах 2004 року, крім частини 
п'ятої статті 76, частини першої статті 77, 
частини другої статті 78, пункту 6 частини 
другої та частини шостої статті 81, пункту 1 
частини другої статті 90,частини другої 

статті 120 Конституції України в редакції 

цього Закону, що набирають чинності з дня 
набуття повноважень Верховною Радою 

у"!<раїни, оgраною у 2006 році. 

Зміни до пункту другого статті 126 не 
nриЙмдлися. Стаття 126 залишилась в 

редакції Конституції України 1996 року. 

Зміни до частини другої статті 148 не 
приймалися. Стаття 148 залишuпдсь в 

редакції Конституції УкраіНИ 1996 року. 

Пункт перший Розділу Il, після слів: "Цей 
Закон", викладений в новій суттєво відмінній 

редакцй: 
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призначається на посаду та звільняється з 

посади за згодою Верховної Ради України 

Президентом У країни. Верховна Рада 

України може висловити недовіру 

Генеральному прокуророві України, що має 

наслідком його відставку з посади"; 

11) частину першу статті 141 викласти в 
такій редакції: 

"До складу сільської, селищної, міської, 

районної, обласної ради входять депутати, 

які обираються жителями села, селища, 

міста, району, області на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування строком на п'ять 

років". 

П. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон, за умови прийняття 

Верховною Радою У країни до 1 вересня 
2005 року Закону України про внесення 
змін до Консти щодо 



2. Верховна Рада України, обрана у 2002 
році, продовжує здійснювати конституційні 

повноваження до дня набуття повноважень 

Верховною Радою України, обраною у 2006 
роЦІ. 

3. Конституційний склад Верховної Ради 
України у кількості 450 народних депутатів 
України обирається у 2006 році на основі 

загального, РІВного 1 прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування на 

засадах пропорційної системи з обранням 

народних депутатІВ України в 
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удосконалення системи місцевого 

самоврядування, набирає чинності з 1 
вересня 2005 року, за винятком частини 
п'ятої статті 76, частини першої статті 77, 
пункту 6 частини другої та частини шостої 
статті 81, частин шостої - десятої статті 83, 
пункту 1 частини другої статті 90, частини 
першої статті 141 Конституції України в 
редакції цього Закону, що набирають 

чинності з дня набуття повноважень 

Верховною Радою України, обраною у 2006 
році. 

У разі неприйняття Верховною Радою 

України до 1 вересня 2005 року Закону 
України про внесення змін до Конституції 

України щодо удосконалення системи 

місцевого самоврядування цей Закон 

набирає чинності з 1 січня 2006 року, за 
винятком частини п'ятої статті 76, 
частини першої статті 77, пункту 6 
частини другої та частини шостої статті 

81, частин шостої - десятої статті 83, 
пункту 1 частини другої статті 90, частини 
першої статті 141 Конституції України в 
редакції цього Закону, що набирають 

чинносТІ з дня набуття повноважень 

Верховною Радою України, обраною у 2006 
роЦІ. 

2. Верховна Рада України, обрана у 2002 
році, продовжує здійснювати конституційні 

повноваження до дня набуття повноважень 

Верховною Радою України, обраною у 2006 
роЦІ. 

3. Конституційний склад Верховної Ради 



багатомандатному заГ3.і'1ьнодержавному 

виборчому ОКРУЗІ за виборчими списками 

кандидатів у депутати від політичних партій, 

виборчих блоків пол1тичних партій 

відповідно до закону. 

4. Чергові вибори Президента України 

проводяться згідно з Конституцією України в 

останню неділю жовтня 2004 року. 

5. Кабінет Міністрів України, 

сформований до дня вступу на пост 

Президента України, обраного на чергових 

виборах у 2004 році, продовжує виконувати 
конституційні повноваження після набрання 

чинності цим Законом. 

У разІ відставки Кабінету Міністрів 

У країни у випадках, передбачених 

Конституцією України, формування нового 

складу Кабінету Міністрів України 

здійснюється протягом 60 днів, починаючи з 
дня ВІДставки. 

6. Коаліція депутатських фракцій у 

Верховній Раді У країни, формування якої 

передбачено статтею 83 Конституції У країни 
в редакції цього Закону, або депутатська 

фракція у Верховній Раді України, яка має 

права коалщії депутатських фракцій у 

Верховній Раді України, має бути утворена 

протягом одного місяця з дня набуття 

повноважень Верховною Радою України, 

обраною на пропорційній основі у 2006 році 
відповідно до пункту 3 цього розділу. 
У разі відставки Кабінету Міністрів 

України, сформованого до дня lSL:TYllY на пост 

Пункти 4, 5, 6, 7, 8, 9 Розділу Д У 
прийняту Верховною Радою Украіни 

редакцію Закону УкраїllИ "Про внесеllНЯ змін 

до Конституції Украї'ни", не увійшли. 
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України у кількості 450 народних депутатів 
У країни обирається у 2006 році на основі 
загального, РІВного 1 прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування на 

засадах пропорційної системи з обранням 

народних депутатів України в 

багатомандатному загальнодержавному 

виборчому окрузі за виборчими списками 

кандидатів у депутати від політичних партій, 

виборчих блоків політичних партій 
відповідно до закону. 



Президента У країни, обраного на чергових 

виборах у жовтні 2004 року, до дня набуття 
повноважень Верховною Радою України, 

обраною у 2006 році, новий склад Кабінету 
Міністрів України формується за 

пропозицією депутатських фракцій (груп), до 

складу яких входить більшість народних 

депутатів України від конституційного 

складу Верховної Ради У країни. 

7. Судді Конституційного Суду У країни, 
призначені з'їздом суддІВ України, 

продовжують виконувати свої повноваження 

до призначення Верховною Радою України 

відповідно до пункту 26 статті 85 та пункту 
22 статті 106 Конституції України в редакції 
цього Закону. 

Верховна Рада України у випадках, 

передбачених частиною п'ятою статті 126 
Конституції У країни, може достроково 

припинити повноваження суддІВ 

Конституційного Суду України, призначених 

з'їздом суддів України. 

8. Дія пункту 2 частини п'ятої статті 126 
Конституції У країни в редакції цього Закону 

поширюється на суддів Конституційного 

Суду України та Верховного Суду України, 

призначених на посаду після набрання цим 

Законом чинності. 

9. Члени Ради Національного банку України, 
призначені Президентом України, продовжують 

виконувати свої повноваження до призначення 

Кабінетом Міністрів України нових членів Ради 

Національного банку У країни відповідно до 

пункту 93 статті 116 КОНСТИ1уцїї України. 
~ ............ . 
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