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Проект 3акону про внесення змін до Конституції України 

Номер,дата реєстрації: 4180 від 19.09.2003 

2222-1'11 від 08.12.2004 

4 сесія IV скликання 

Номер, дата акту 

Сесія реєстрації: 

Суб'єкт законодавчої 

ініціативи: 
Народний депутат України 

Редакція законопроекту: Основний 

Правова політика Рубрика законопроекту: 

Ініц:атор(и) 

законопроекту: 

Головний комітет: 

Інші комітети: 

Гавриш С.Б. IV скликання 
60гаТИРlbОliШ Р.!3. 1'11 скликання 
Ващук К.Т. IV скликання 
fапочка М.М. 1'11 скликання 

Гавриш С.Б. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України по 
опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції 

України 

Мороз 0.0. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України по 
опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції 

України 

Онопенко В.В. Комітет з питань правової політики 
Матвієнко А.С Комітет з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування 

Текст законопроекту та 

супровідні документи: 
ПРОЄКТ Законv 19.09.2003 
Пояснювальна записка 19.09.2003 
Порівняльна та6лиця 19.09.2003 
I1РОЕ!К"!' Закону (направлено на висновок Конституційного Суду) 

23.06.2004 

Документи, пов'язані із 
роботою над 

законопроектом: 

Подання 04.12.2004 
Додаток 04.12.2004 
Додаток (на заміну) 07.12.2004 

Номер 

реєстрації 

4180/n 

4180/П1 

4180/114 

4180/П5 

4180/1112 

4180/1111 

Дата 

Висновок Головного науково-експертного управління 07.12.2004 
Текс., підписаний Головою Верховної Ради України 08.12.2004 

Зв'язані законопроекти 

реєстрації 
Назва законопроекту 

Проект Постанови про неприйнятність п.9 ст.85 проекту Закону України 
05.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і б 

Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність частини другої СТ.93 проекту 

05.12.2003 Закону України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і б Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність П.17 СТ.85 проекту Закону України 

08.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність п.18 С".85 проекту Закону України 

09.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і б 
Конституції України . 

Проект Постанови про неприйнятність П.12 СТ.llб проекту Закону України 

09.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 Конституції 
України 

09.12.2003 Проект Постанови про неприйнятність п.12 
"Про внесення ЗI'4іН до Конституції України" р 

вІд 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb


І Проект Закону про внесення змін до Конституції України Стор. 2 з 6 

4180/1110 

4180/П9 

4180/118 

України 

Проект Постанови про неприйнятність частини 4. СТ.114 проекту Закону 
09.12.2003 України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 

Конституції України 

09.12.2003 

09.12.2003 

Проект Постанови про неприйнятність частини третьої СТ.90 проекту 

Закону України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 
5 і б Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність п.21 ст.85 проекту Закону України 
"Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і б 

Конституції України 
--'''-"'""'-~------""''"~~~~"~''"~-Ц'---' 

4180/117 09.12.2003 

4180/П14 09.12.2003 

4180/1113 09.12.2003 

4180/1115 09.12.2003 

4180/1116 09.12.2003 

4180/1117 09.12.2003 

---~---•• ~.щ 

4180/1118 10.12.2003 

Проект Постанови про неприйнятність СТ.122 проекту Закону України "Про 
внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність частини першої СТ.87 проекту 
Закону України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і б Конституції України 
:~------, 

Проект Постанови про неприйнятність П.12 СТ.10б проекту Закону України 

"Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність П.7 СТ.85 проекту Закону України 

"Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і б 
Конституці'j України --------------
Проект Постанови про неприйнятність П.8 СТ.85 проекту Закону України 
"Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і б 

УкраІни 

Проект Постанови про неприйнятність СТ.103 проекту Закону України "Про 

внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 Конституції 
УкраІни 

Проект Постанови про неприйнятність проекту Закону УкраІни "Про 

внесення змін до Конституції України" 
-----~-------_ .. _-----_.~ .... _------_ .•. _._------

4180/1119 

4180/1120 

4180/1121 

4180/1122 

4180/1123 

4180/П24 

4180/1125 

4180/1126 

10.12.2003 
Проект Постанови про неприйнятність П.30 частини першої СТ.10б проекту 

Закону України "Про внесення змін до Конституцїі УкраІни" редакцїі статей 
71, 5 і 6 Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність п.21 СТ.85 проекту Закону України 
11.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 Конституції 

України 

Проект Постанови про винесення проекту Закону України про внесення 

11.12.2003 змін до Конституції України (реєстраційний N'! 4180) на народне 
обговорення 

Проект Постанови про неприйнятність ст. 112 проекту Закону України "про 
11.12.2003 внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і б Конституції 

України 

Проект Постанови про неприйнятність П.18 СТ.85 проекту Закону України 

11.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 КонституціІ 
України 

Проект Постанови про неприйнятність частини 2. СТ.114 проекту Закону 
11.12.2003 України "Про внесення змін до Конституції УкраІни" редакції статті 71 

Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність частини першої ст.93 проекту 
11.12.2003 Закону України "про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і 6 Конституції УкраІни 

Проект Постанови про неприйнятність частини третьої ст. 114 проекту 
11.12.2003 Закону УкраІни "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і б Конституції України 

4180/1127 11.12.2003 
Проект Постанови про неприйнятність П.12. СТ.l0б проекту Закону 
УкраІни "Про внесення змін до Конституції україни" редакції статті 22 
Конституції України 

~ .. ,~,~._,,_.---~-----_ ... _----_.-.. -.~._----,~'"""""--_.--

4180/1128 11.12.2003 
Проект Постанови про неприйнятність П.1б. СТ.85 проекту Закону України 

"Про внесення змін до Конституцїі України" редакції статті 71 Конституції 

4180/1129 

України 

Проект Постанови про неприйнятність частини 2. СТ.114 проекту Закону 
11.12.2003 УкраІни "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 

Конституції України 

http://gska2.rada.gO'l.ua/pls/z\veb_n/webproc4_,,1


Проект Закону про внесення змін до Конституцй України Стор. 3 зб 

4180/1130 11.12.2003 
Проект Постанови про неприйнятність П.11. ст. 106 проекту 3акону 
України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 
Конституції України 

'"-_ .. ,~~=~-" ~-~~~.~ 

4180/1131 

4180/1132 

4180/1133 

4180/1134 

4180/1135 

4180/1136 
____ Н'ш ___ 

4180/1137 

---~ 

4180/1138 

4180/1139 

4180/1140 

4180/1141 

4180/1142 

4180/1143 

4180/1144 

4180/Гl45 

4180/1146 

11.12.2003 

11.12.2003 

11.12.2003 

11.12.2003 

12.12.2003 

12.12.2003 

ш __ •• ,~_~ __ ~,_, ___ 

12.12.2003 

12.12.2003 

Проект Постанови про неприйнятність ст. 103 проекту 3акону України "Про 
внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і 6 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність частини четвертої СТ.90 проекту 
3акону України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і 6 Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність СТ.128 лроекту 3акону України "Про 
внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність частини 4 ст. 118 проекту 3акону 
України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 71 
Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність П.12 СТ.116 проекту 3акону України 

"Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність Ч.6 СТ.81 проекту 3акону України 

"Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 36 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність СТ.103 проекту 3акону України "Про 
внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність П.22 ст. 106 проекту 3акону України 
"Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність П.12 СТ.116 проекту 3акону України 

12.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність П.10 СТ.85 проекту 3акону України 

12.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 5 і 6 
Конституції України 

".~-~_ .. _--,~-_._,-",--- ----
Проект Постанови про неприйнятність частини четвертої СТ.94 проекту 

12.12.2003 3акону України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і 6 Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність частини 4 ст. 114 проекту 3акону 
12.12.2003 України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 

КОНСТИТУЦЇІ України 

Проект Постанови про неприйнятність редакції частини 3 статті 83 
12.12.2003 Конституції України проекту 3акону України про внесення змін до 

Конституції України 

Проект Постанови про неприйнятність П.10 ст. 106 проекту 3акону України 
12.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 Конституції 

України 

Проект Постанови про неприйнятність П.20 СТ.85 проекту 3акону України 

12.12.2003 "Про внесення З"1ін до Конституції України" редакції статті 71 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятнісгь частини третьої ст. 113 проекту 
12.12.2003 3акону України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і 6 Конституції України 
----~.'-,,-... _~"'.,-----_. __ . 

4180/1147 

4180/Г148 

4180/1149 

4180/1150 

Проект Постанови про неприйнятність частини третьої СТ.113 проекту 

12.12.2003 3акону України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статей 

5 і 6 Консгитуцїі України 

Проект Постанови про неприйнятність П.19 СТ.85 проекту 3акону України 

12.12.2003 "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 22 Конституції 
України 

Проект Постанови про неприйнятність пункту 7 статті 81 проекту 3акону 
16.12.2003 України "Про внесення змін до Конституції України" редакції статті 36 

Конституції України ----- ---_.,._--_.,-_ .. 
Проект Постанови про неприйнятність П.20 СТ.81) проекту 3акону України 

16.12.2003 "Про внесення змін ДО Конституції України" редакції статті 22 Конституції 
України 



Проект Закону про внесення змін до Конституції України Стор. 5 з 6 

4180-115 

4180-116 

418€H17 

4180-118 

4180-119 

4180-1110 

4180-1111 

4180-1113 

15.10.2004 до Конституції України (реєстраційний N~4180) 

Проект Постанови про порядок розгляду Верховною Радою України 

15.10.2004 законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N~4180) 

на стадії його прийняття як закону 
------~---------~------------------

15.10.2004 

03.11.2004 

03.11.2004 

03.11.2004 

03.11.2004 

03.11.2004 

ОЗ.11.2004 

Проект Постанови про порядок розгляду та прийняття проекту Закону 

України "Про внесення змін до Конституції України" (реєстр. N~4180) 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 
до Конституції України (реєстр. N~4180) -------------------
Проект Постанови про порядок розгляду Верховною Радою України 
законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N~4180) 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

до Конституції України (реєстр. N24180) 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 
до Конституції України (реєстр. N24180) на стадії його прийняття як 
закону 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

до Конституції України N'!4180) 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

до Конституції України (реєстр. N'!4180) --_ .. _._---_._ .. _ .... _------~----_ .. _-_._.. _ ... -.... _-~ ..... __ ... __ ............ __ .... _._-_ .. 
4180-1114 03.11.2004 

4180-1115 03.11.2004 

4180-П::l.6 03.11.2004 

4180-1117 03.11.2004 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

до Конституції України (реєстр. N24180) 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

до Конституції України (реєстр. N24180) 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

до Конституції України (реєстр. N24180) 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

до Конституції України (реєстр. N24180) 
... __ .. ~ ......... ---_ ... _--_ .......... _ .... _-_ ... __ ... _ ......... _ ... 

Проект Постанови про порядок розгляду законопроекту про внесення змін 

03.11.2004 до Конституції України (реєстр. N24180) на стадії його прийняття як 
закону --------------- . __ ..... __ ............. .. 
Проходження законопроекту 

Дати та стан Закон підписано 

08.12.2004 Повернуто з підписом від Президента 

08.12.2004 Закон направлено на підпис Президенту 

08.12.2004 Закон підписано Головою Верховної Ради України 

08.12.2004 Закон прийнято 
------------------------------------~.--. __ .... _ ...... 

07.12.2004 Вручено подання комітету про розгляд 
-~-~-----------

07.12.2004 Вручено для ознайомлення 

19.10.2004 Вручено висновок Конституційного Суду 
-----_. 

04.09.2004 Визначено Президентом як невідкладний 
------------------~---- -------

23.06.2004 Направлено на висновок Конституційного Суду 

23.06.2004 Прийнято за основу 
---

22.06.2004 Вручено подання комітету про розгляд 

22.06.2004 Вручено для ознайомлення 

24.12.2003 Питання заслухано 

23.12.2003 Вручено подання комітету про розгляд ---------------------
11.12.2003 Передано на розгляд комітету 

-~-------------
10.12.2003 Одержано повторну резолюцію 

30.09.2003 Вручено для ознайомлення 

23.09.2003 Передана на розгляд комітету 

22.09.2003 Направлена на висновок Конституційного Суду 
----- -------

19.09.2003 Передано на розгляд керівництву 

http://gska2.rada.gov.uaJpls/zweb_n/webproc4_J


ПроеIcr Закону про внесення змін до Конституції України Стор. 6 з 6 
} 

19.09.2003 Одержано Верховною Радою 

Адміністратор ! Карта сайту 

Програмно-технологічна підтримка - Управління комп'ютеризованих систем. 
Інформаційне наповнення сторінки База даних "ЗАКОНОПРОЕКТ" 

@ 1994 При використанні даних обов'язкове посилання на сайт ВеРХОВНО'I' Ради України 

r=~--~~~~~~~~~~~~~tr~~ 
Підпис~~~~ __ ~ ____ ~ ____ __ 
піj1ТRерджую: 

Керівник Управ~ ння кадрів. 

/3 09. 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1


ТАБЛИЦЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ 
між проектом Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (реєстр. Х!! 4180) з внесеними до нього поправками, 

щодо якого надано Висновок Конституційного Суду України від 12 жовтня 2004 року Х!! 2-в/2004, 
та Законом України "Про внесення змін до Конституції України" Х!! 2222-IV, 

прийнятим Верховною Радою України 8 грудня 2004 року 

Текст 

проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції 

України" (реєстр. Х!! 4180) з внесеними до нього поправками, 
щодо якого надано Висновок Конституційного Суду України 

від 12 жовтня 2004 року Х!! 2-в/2004 

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради 

України, 1996 р., N ЗО, ст. 141) такі зміни: 

1) статті 76, 78, 81-8З, 85, 87, 89, 90, 9З, 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 1 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 Україні протягом останніх п'яти років. 

Текст 

Закону України "Про внесення змін до Конституції України" 
Х!! 2222-IV, прийнятий Верховною Радою України 

8 грудня 2004 року 

І. Внести до Конституції України (Відомості 

Верховної Ради України, 1996р., N ЗО, 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, Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, 

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

судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядКУ. 

Повноваження народних депутапв України визначаються Повноваження народних депутапв країни Л ься 

до ~ .--, ~:i /~& 
від .. L;L" р,у /t:> 



Конституцією та законами України. Конституцією та законами України. 

Строк повноважень Верховної Ради України 

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

років"; 

"Стаття 78. Народні депутати 

повноваження на постійній ОСНОВІ, 

цією Конституцією. 

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

Народні депутати У країни не можуть мати ІНшого 
представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші 

оплачуваю 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. 

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"; 

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 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 "Стапя 81. Повноваження народних депутаТІВ України 

припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної 

Ради України. Ради України. 

Повноваження народного депутата України припиняються 

І достроково в разі: 

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 

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 призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського 

мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

6) 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 (виключення) народного депутата 

України із складу такої фракції; 

7) його смерті. 

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 України припиняються Повноваження народНОГО депутата України припиняються 

достроково також у разі дострокового припинення відповідно до достроково також у разі дострокового припинення відповідно до 

Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день 
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового 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. 

скликання. 

Рішення про дострокове припинення повноважень народНОГО 

депутата У країни 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. 

Уразі 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 (виключення) народного депутата 

України із складу такої фракції його повноваження припиняються 

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 

достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної 
відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня 
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 У країни збирається на першу сеСІЮ не пізніше 

ніж на тридцятий день ПІсля офіційного оголошення результатів 

виборів. 

Перше засідання новообраної Верховної Ради У країни відкриває 

найстарший за віком народний депутат України. 

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. 

Статrя 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються 

першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. 

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням Позачергові сесії Верховної Ради України, ІЗ зазначенням 

порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради Yкpa!I!~ 



на вимогу Президента України або на вимогу не менш як на вимогу Президента України або на вимогу не менш як 
третини народних депутатів України від конституційного складу третини народних депутатів України від конституційного складу 
Верховної Ради України. Верховної Ради України. 

У разі оголошення указу Президента України про введення 

воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих 11 

місцевостях Верховна Рада У країни збирається на засідання у 

дводенний строк без скликання. 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради У країни 

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 Верховної Ради У країни, або протягом 

місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді У країни 

відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту 
України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також 

У разі оголошення указу Президента України про введення 
воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих 11 

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 її повноваження 

продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної 

Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного 

стану. 

Порядок роботи Верховної Ради У країни 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 У країни 

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 У країни. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді У країни 
відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту 

України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також 



відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур 
до складу Кабінету Міністрів України. до складу Кабінету Міністрів України. 

Засади формування, оргаюзації 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 України, має права коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією"; 

"Стапи 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 

1) внесення змlН до Конституції України в межах і порядку, 

передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції; 

Засади формування, організації діяльності та припинення 
діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді У країни 
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 коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією"; 

"Стапи 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 

1) внесення змlН до Конституції України в межах і порядку, 

передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського референдуму з 

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

визначених статтею 73 цієї Конституції; 

3) прийняття законів; 3) прийняття законів; 

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін 
до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, і до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, 

прийняття рішення щодо звіту про його виконання; прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, 
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 

охорони довкілля; охорони довкілля; 



7) призначення виборів ПрезидеІПа України у 

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

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента 
У країни 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 України; 

1 О) 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 ПрезидеІПа У країни 

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; 

12-1) 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; 

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 ПрезидеІПа У країни про 

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

10) усунення Президента України з поста в порядку 

процедури (імпічменту), встановленому статтею 
Конституції; 

особливої 

111 цієї 

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

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 У країни, 

Голови АІПИМОНОПОЛЬНОГО комітету України, Голови 

Державного комітету телебачення та радіомовлення України, 

Голови Фонду державного майна У країни, звільнення зазначених 

осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра 

України, членів Кабінету Міністрів України; 

12-1) 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 
організаціям, а також про одержання Україною від іноземних 

держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не 
передбачених Державним бюджетом У країни, здійснення 
контроmo 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 moдини; 

заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та 

захисту прав і свобод moдини в Україні; 

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Національного банку України за поданням Президента України; 

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 
контроmo 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 19) призначення на посади та звільнення з посад половини 

складу Ради Національного банку України; І складу Ради Національного банку України; 

20) призначення на посади та звільнення з посад половини 

складу Національної ради України 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 Зб ойних Сил України, Служби безпеки України, 

20) призначення на посади та звільнення з посад половини 

складу Національної ради України з питань телебачення і 

радюмовлення; 

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

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення . 
ункцій Служби безпеки України, Збройних Сил УкраїНI-і,! 



інших утворених відповідно до законів України ВlИськових інших утворених відповідно до законів України ВlИськових 
формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України; 

23) 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 У країни; 

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 половини 

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 органlВ 

місцевого самоврядування; 

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим 
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил У країни 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; 

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 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 України та денонсація міжнародних договорів України; 

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 України чи комітету Верховної Ради України, попередньо 

підтриману не менш як однією третиною від конституційного 
складу Верховної Ради У країни; 

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

Верховної Ради України та структури ії апарату; 

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення 

Президента України указів про введення воєнного чи 
надзвичайного стану в У країні або в окремих її місцевостях, про 

зага.і1ЬНУ або часткову мобілізацію, про оголошення окремих 
місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; 

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

33) здійснення парламентського контроJПO у межах, визначених 

цією Конституцією та законом; 

34) 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; 

35) призначення на посаду та звільнення з посади кеРІВника 

апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису 

Верховної Ради України та структури ії апарату; 

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

вилучення об'єктів права приватної власності; • вилучення об'єктів права приватної власності; 

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки 

Крим, змін до неї. 

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, яКІ 

відповідно до Конституції України віднесені до ії відання"; 

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

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, яКІ 
відповідно до Конституції України віднесені до ії відання"; 



"Стапи 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. 

"Стапи 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента 
України або не менш як однієї треmни 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 Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не 
може розглядаmся Верховною Радою України більше одного може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу 
разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після 

схвалення Проrpами діяльності Кабінету Міністрів України або 

протягом останньої сесії Верховної Ради України"; 

"Стапи 89. Верховна Рада України для здійснення 

законопроектної робоm, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій 

ВІДПОВІДно до Консштуції України створює з числа народних 

депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, 

протягом однієї чергової сесії, а також протягом року шсля 

схвалення Проrpами діяльності Кабінету Міністрів України або 
протягом останньої сесії Верховної Ради України"; 

"Стапи 89. Верховна Рада України 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 У країни комітети Верховної Ради У країни та обирає голів, 
перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. 

Верховна Рада У країни у межах своїх повноважень може Верховна Рада України у межах своїх повноважень може 

комісії для підготовки і створювати mмчасоВІ спеЦ1альНІ комісії для підготовки І створювати тимчасові спеціальні 

попереднього розгляду питань. 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. 

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 mмчасових СЛІдчих комісій не 
вирішальними для слідства і суду. 

є Висновки і пропозиції тимчасових СЛІДчих комісій не є 

вирішальними для слідства і суду. 



Організація і порядок діяльності КОМІТеТІВ Верховної Ради Організація і порядок діяльності КОМІТетІВ Верховної Ради 
України, її тимчасових спеціальних і тимчасових СЛІдчих комісій України, її 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. 

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 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 

Міністрів України не сформовано 

Міністрів України; 

ПІСЛЯ ВІДставки Кабінету 

персональний склад Кабінету 

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. 

повноваження Верховної Ради У країни, якщо: 

1) протягом одного МІСЯЦЯ У Верховній Раді України 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. 

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 та Президента 

України"; 

Повноваження Верховної Ради України не можуть бути 

достроково припинені Президентом України в останНІ ШІСТЬ 

МІСЯЦІВ строку повноважень Верховної Ради України або 

Президента України"; 

"Статrя 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді "Стаття 93. Право законодавчої ІНіціативи у Верховній Раді 

України належить Президентові України, народним депутатам України належить Президентові України, народним депутатам 

України та Кабінету Міністрів України. України та Кабінету Міністрів України. 

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, 

розглядаються Верховною Радою України позачергово"; 

"Статrя 98. Контроль вІД ІмеНІ Верховної 

надходженням коштів до Державного бюджету 

використанням здійснює Рахункова палата"; 

Ради України за 

У країни та їх 

"Статrя 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 

перюд 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. 

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, 

розглядаються Верховною Радою України позачергово"; 

"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 

перюд 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 VI 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. 
ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

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

системі органів виконавчої влади. 

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 відповідальний перед Президентом 
України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний 

Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується ЦlЄЮ 
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією. Конституцією та законами України, а також указами Президента 

Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. 

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. 

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 

України за поданням Президента України. 

Верховною Радою Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою 

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра 
України вносить Президент України за ПРОПОЗИЦlєю 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 

України за поданням Президента України. 

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра 

України вносить Президент України за ПРОПОЗИЦlєю 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 У країни, 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 її на виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, схваленої Верховною Радою 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 її на виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. 

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження 
перед новообраною Верховною Радою України. 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 
наслlДКОМ відставку всього складу Кабінету Міністрів У країни. 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 У країни або BlДcTaвKY якого 
прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої 

повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету 

Міністрів 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 У країни. У 
цих випадках Верховна Рада України здійснює формування 

нового складу Кабінету Міністрів У країни у строки і в порядку, 

що визначені цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України або BlДcTaвKY якого 

прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої 

повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету 

Міністрів України"; 



· "Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники 8) частину першу статті 120 викласти в такій редакції: 
центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права 

суміщати свою службову ДІЯЛЬНІСТЬ з ІНшою роботою (крім "Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та 
випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а також місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою 
викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової 
ВХОДИТІ;І до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного 
або організації, що має на меТІ одержання прибутку. органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на 

Члени Кабінету Міністрів України 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: 

меті одержання прибутку"; 

2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції: 

"Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в "Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в 

останню неДІЛЮ останнього МІСЯЦЯ п'ятого року повноважень останню неДІЛЮ останнього МІСЯЦЯ п'ятого року повноважень 

Верховної Ради України"; Верховної Ради України"; 

З) 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 

діяльність її органів"; 

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 ії органів"; 



в) частину третю викласти в такій редакції: 

''Голова Верховної Ради України 

передбачені цією Конституцією, у 
Регламентом Верховної Ради України"; 

здійснює 

порядку, 

повноваження, 

встановленому 

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 їі 

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 України за 
його підписом"; 

5) У статті 1 03: 
а) частину п'яту вик..,'1асти 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) у частині першій: 

пункти 8-13 викласти в такій редакції: 

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

в) частину третю викласти в такій редакції: 

"Голова Верховної Ради України 
передбачені ЦІєю Конституцією, у 

Регламентом Верховної Ради України"; 

здійснює 

порядку, 

повноваження, 

встановленому 

4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції: 

"Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 

Верховною Радою У країни 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 
і опубліковується за його підписом"; 

5) частину п'яту статті 103 викласти в такій редакцп: 

"Чергові вибори Президента України проводяться в останню 

неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента 

України. У раз! 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 30 частини першої викласти в такій 
редакції: 

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



9) вносить за пропозицією коаліції депугатських 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; 

9) вносить за пропозицією коалЩll 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 10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення 
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 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 цій 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"; 

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 У країни 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 ЦІИ Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду У країни 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 
творених відповідно до законів України військових __ формувань"; 



"22) призначає на посади та 'tR1ПJ..няf' З посад половину 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 у такій редакції: 

"Акти Президента України, видані в межах повноважень, 

передбачених пунктами 5, 18, 21, 2З цієї статті, скріплюються 

підписами Прем'єр-міністра України і міністра, ВІДПОВІДального за 
акт та його виконання"; 

7) у статті 116: 

а) доповнити статтю пунктами 9-1, 9-2 і 9-3 такого змісту: 

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

Конституційного Суду У країни"; 

"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 України, виданІ в межах повноважень, 

передбачених пунктами 5, 18, 21, 2З цієї статті, скріплюються 

підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за 
акт та його виконання"; 

7) у статті 116: 

а) доповнити пунктами 9-1 і 9-2 такого змісту: 

"9-1) утворює, реорганІЗОВУЄ та ліквідовує ВІДПОВІдно до "9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує ВІДпоВІДНО до 
закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів ДІЮЧИ в межах коштів, передбачених на утримання органІВ 

виконавчої влади; 

9-2) 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 У країни, голів 

місцевих державних адміністрацій; 

9-3) призначає на посади та звільняє з посад половину складу 
Ради Національного банку України"; 

виконавчої влади; 

9-2) 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"; 



б) ПуНКТ 10 викласти в такій редакції: 

"1 О) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та 
законами України"; 
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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, шо 
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 районна рада може висловити недовіру голові 

відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого 

Кабінет Міністрів України приймає рішення і дає 
обrрунтовану відповідь. 

Якшо недовіру голові районної чи обласної державної 

aДMlНlcTpaЦll 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 і громадянина, 

9) статтю 121 ДОПОвНИТИ пунктом 5 такого змісту: 

"5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, 
додержанням законів з цих питань о ганами виконавчої влади, доде жанням законів з цих питань о ганами виконавчої влади, 

ііі 



І органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 
, особами"; 
І 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами"; 

І 

10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції: 10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції: 

"Прокуратуру очолює Генеральний прокурор України, який "Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, 
призначається на посаду та ЗВІЛьняється З посади за згодою· який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою 

Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада 
! України може висловити недоВІРУ Генеральному прокуророві України може висловити недовіру Генеральному прокуророві 
України, що має наслідком його відставку з посади"; І 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"; 

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: 

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". 

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

L-________________________________________________ Li· _______________________________________________ ~_~ 



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 КОНСТИІУЦ1ИЮ повноваження до дня набуття 

. повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році. 

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

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування на засадах пропорційної системи з обранням народних . голосування на засадах пропорційної системи з обранням народних 
депутаТІВ Ук аїни в багатомандатном загальнодержавному депутатів України в багатомандатному загальноде жавному 



виборчому окрузі за виборчими списк8.\Ш кандидатів у депутати від 
політичних партій, виборчих блоків політичних 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 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 цього Закону, або депутатська фракція у 

Верховній Раді України, яка має права коаліції депутатських і 
і фракцій у Верховній Раді України, має бути утворена протягом 

одного місяця з дня набуття повноважень Верховною Радою 

України, обраною на пропорцшнlИ основі у 2006 році 

відповідно до пункту 3 цього розділу. 
У разі відставки Кабінету Міністрів України, сформованого 

до дня вступу на поет Президента України, обраного на 

чергових виборах у жовтні 2004 року, до дня набуття 

І 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 конст ційного скла Ве ховної Ради Ук аїни. 

виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від 

політичних партій, виборчих блоків політичних партій відповідно до 
закону. 



7. Судді Конституційного Суду Украіни, призначені з'їздом 
суддів України, продовжують виконувати своі повноваження 
до призначення Верховною Радою Украіни та Президентом 

У~раіни нових суддів Конституційного Суду Украіни відповідно 

, до пункту 26 статті 85 та пункту 22 статті 106 Конституції 
Украіни 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 9-3 статті 116 Консти ції Ук аіни". 




