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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІї 


УКРАЇНИ 

Першому заступнику Глави 

Україна, 01001, м. Київ Адміністрації Президента 
вул. Городецького, 13 України - ПредстаВIІИКУ 

Тел./факс: (38-044) 278-37-23 
Президента України у 

02 (2 rJ. 2 ()ІО Конституційному Суді України 

Лукаш О.Л.HaN!! 

Гпро ЗаКОIІ УкраїIІИ , 
"Про внесеШIЯ змін до КОlІституції УкраїIIИ" 

Шановна ОлеllО Леонідівно! 

На Ваш усний запит щодо Закону України від 8 грудня 2004 року N2 2222-IУ 
"Про внесення змін до Конституції України" повідомляємо, що цей Закон УкраїIIИ 

включепо до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 9 І'РУЮІЯ 

2004 року з присвоєнням реєстраційного коду З0928/2004 та опуБJIіКОВаІlО в 

офіційних друкованих виданнях: 

"Голос України" від 8 грудня 2004 року N2 2ЗЗ; 


"Урядовий кур'єр" від 1О грудня 2004 року N2 2З6; 


"Президентський віСІ-ШК" від 17 ГРУДІ-ІЯ 2004 року N2 58; 

"Офіційний вісник України" від 24 грудня 2004 року N2 49, ст. З20]; 


"Відомості Верховної Ради України" від 14 січня 2005 року, N2 2, СТ. 44. 


Одночасно повідомляємо, що Конституцію України, ПРИЙНЯТУ ВеРХОВIІОЮ 

Радою України 28 червня 1996 року, включено до Єдиного деРЖаІШОI'О реєстру 
нормативно-правових актів ЗІ березня 1997 року з присвоєнням реССТРаІ~іЙllОl'() 
коду 4Зl/1997 та опубліковано в офіційному друкованому виданні "BiДO~OCTi 

Верховної Ради України" від 2З липня 1996 року, N2 зо, ст. 141. 

Зазначені нормативно-правові акти на даний час с чинними. 

Додаток: Закон України від 8 грудня 2004 року N2 2222-ІУ на 11 арк. 

З повагою 

Перший застунник Міністра 1.1. ЄМСЛЬШlОва 

Хмарна к.Ф.: 279-68-58 

/• 



IJI'!'j І;'.\і \11: 1111110 '1'01( 

Дата внесення до Реєстру: 09.12.2004 
Користувач Реєстру: Міністерство юстиції України

Реєстр<tційний код акта: 30928/2004 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Конституції України 

Верховна Рада України постаНОВJlЯЄ: 

І. Внссти до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р .. N ЗО, ст. 141) 
таКІ змши: 

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

"Ста'IТЯ 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста IJ'Я'ІЛССЯТ lIаРО)llШХ 
Дспутатів України, які обираються на основі загального, рівного і ПРЯМOlо виборчОІ'О права 

шляхом таємного голосування. 

lIаро;щим дспутатом України може бути обрано громадянина України, який на )~CIIЬ виборів 

)(ОСЮ' двадцяти ОД/ЮГ0 року, :wає право голосу і проживає в Україні протягом остаllllіх вІяти 

рокІВ. 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який :wає судимість за НЧИПСIIІІЯ . . 
умисного злочину, якщо цЯ СУДИМІСТЬ не погашена 1не знята у встановлепому законом 1І0РЯ){КУ. 

І/овноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами УкраїIІИ. 

СТРОК І10ВІюважень Верховної Ради України становить п'ять років"; 

"Стаття 78. Народ.ні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній ОСlІові. 

І Іародні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути ІІа 

нержавній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою OllJlачувшІОIO або 
піднриємниЦІ,КОЮ діяльністю (крім викладаЦІ,КОЇ, наукової та творчої діялмюсті), ВХОJЩТИ )(0 

складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що -"іаС Ііа мсті 

олержання прибутку. 

Вимоги щодо иесу.vlіСlIості депутатського МаІщата з іншими вида.v1И ліяльності встановлюються 

'ШКОІЮМ. 



У РІОі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несуміспості депутатського МаІІдата 3 

іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятидеНІІИЙ СУрок 3 ДНЯ 

виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення 
повноважень народного депутата України"; 

"Стапи 81. Повноваження народних депутатів України ПРИПИНЯЮТЬСЯ одночасно з 
припиненням повноважень Верховної Ра,,тщ України. 

Повноваження народного депутата України ПРИПИНЯЮТЬСЯ достроково в разі: 

1 ) складення новноважень 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 Україпи; 

5) ЯКЩО протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення 

вимог щодо несумісності депутатського :\1андата з іншими видами діяльності, ці обставини ним 

НС усунуто; 

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виБОРЧОJ'О блоку 
політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчОІО БJlОКУ 
політичних партій) або виходу народного депутата України із скла.цу такої фракції: 

7) його смерті. 

lІовповажепня народного депутата України припиняються достроково також у pa'~1 

;юстрокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ра)(И 

України в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового СКJlикаНІІЯ. 

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата Украі"пи у ВИIlа)(ках. 

передбачених пунктами 1,4 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України. 
а у випадку, передбаченому ПУНКТО:\1 5 частини другої цієї статті, - судом. 

У РІОі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата УкраїІІИ. 
визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повповаження 

ПРИПИНЯЮТЬСЯ з дпя набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті паРО)ЩОІ'О ДСІІутата 

України 3 дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. 

У рюі невходження народного депутата України, обраного від попітичної партії (виБОРЧОJ'О 
блоку нолітичних партій), до скла.цу депутатської фракції цієї політичної партії (виоорчоп) 

блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із скла.цу такої фршщіі" ЙОІ'О 

lJовноважепня припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого ксрішlOГО 

органу відповідної політичної нартії (виборчого блоку політичних партій) з дпя IlРИЙIlЯТТЯ 
такого РНlIення. 

Стаття 82. Верховна Рада України нрацює сесійно. 

Верховна Ра.ца України є повноважною за умови обраНІ1Я не менш як двох трстин ВJJ( 11 

конституційного складу. 

Верховна Рада України збирається на першу сеСІІО не ПlЗН1ше НІж на тридцятий )(СШ, ШС]!}І 



офіційного оголошенпя результатів виборів. 

] fcрше засідапня новообраної Верховної Ради України відкрищl.Є найстарший за віком паро)щий 
депутат України. 

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються псршого ВІвторка лютого 
псршого вівторка вересня кожного року. 

lIозачергові сесії Верховної Ради України, із зазпаченням норядку денного, СКJlикаюл,ся 

l'OJЮВОЮ Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не меШl1 як 

третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради УкраїIШ. 

У разі оголошення указу Президента України про введепня воєнного чи падзвичаЙПОІ'О стапу в 

Україні або окремих ії місцевостях Верховна Рада України збирається на засідаlllІЯ у ДВО)(СllllИЙ 

строк без скликання. 

У разі :шкінчення строку повноважень Верховної Ради України \1Щ час дії ІЮСШІОІО чи 

пащвичайного стану ЇЇ повноваження продовжуються )10 дня першого засідання неРIllОЇ сссії 
Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стапу. 

І lорядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією УкраїIІИ та 

Регламентом Верховної Ради України. 

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження ІІОJlіТИЧIlИХ нозиній 
формується коаліція денутатських фракцій, до скпаду якої входить більшість !JaРО)\lIИХ 

){СІІутатів Україпи від конституційного складу Верховної Ради України. 

КоаJlіція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом О)ПЮІО місннн 3 

){ІІЯ ві)(криття перпюго засідання Верховної Ради України, що проводиться після ЧСрl'ОВИХ або 

позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з )щя ЩіИІІИIIСlIllЯ 

діяльності коаГlіції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відновідно до цієї Конституції 

вносить пронозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також 

віj{повіДІІО до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до CКJIa){Y Кабінету 

MillicTpiB УкраУни. 

3аса;щ формуваНІІЯ, організаціУ діяльності та припинення діяJІы�стіi коаJIЩIl ДСllутатських 

фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією УкраїIIИ та РС!'JІаМСІПОМ 

Верховної Ради України. 

ЛеllутаТСl>ка фракція у Верховній Раді УкраУни, до складу якої ВХОДИТЬ біJIьшість ІШРО){IlИХ 

депутатів України від конституційного СКТІаДУ Верховної Ради України, має права коалінії 

}(епутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцісю"; 

"СтаТПI 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 

1) внессння змін до Копституції України в межах і порядку, передбачених РОЗ){ЇJIОМ ХІП І{ісї 

Конституції; 

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених стю·гсю 73 цісі' КОIlститупії: 

3) ІІРИЙНЯТГЯ заКОhів; 



4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін дО \ІЬОІ'О. KOIITpO;rJ, 'Ш 

виконанням Державного бюджету України, прийняття ріш~ння Що)l,О звіту про його викопаІШЯ; 

5) визначеппя засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

б) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-техНІЧНОГО, СОЦШЛЬНОІ'О, 

націонаш,но-культурного розвитку, охорони довкілля; 

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

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутріlIШС 
зовнішнє становище України; 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру. схваJIеllНЯ 

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 (іМllічменту), 

встановленому статтею 111 цієї Конституції; 

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міпістрів 

України; 

12) признаЧСIIНЯ за поданням Прсзидента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони 
України, Міністра закордонних снрав України, призначення за поданням llрсм'ср-міпістра 

України іпших членів Кабінету Міністрів України, Голови АНТИМОІЮІЮЛЬНОІ'О комітету 

України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, l'ОJlОВИ ФОllі{У 

державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення шпаІIІІЯ IІрО 

13iJICTaBKY Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів Украі'пи; 

121) при'значення на посаду та З13ільнення з посади за поданням Гlре:шдента УкраїIІИ J'шюви 
Служби безпеки України; 

] 3) здійснеНIІЯ контролю за ДІЯЛЬНІСТЮ Кабінету Міністрів України віююві){l1O )(() ціп' 

КОIlституції та закону; 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомOl'И IІІШСМ!IИМ 

){ержаВШ,1 та міжнародним організаціям, а також про одсржання Україною від іl103СМllИХ 

)(сржав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбаЧСІШХ )~ерж-шшим 

бю)!жетом Ykpa'�-НИ, здійснення контролю за їх використанням; 

15) ПРИЙПЯ'ГГЯ Регламенту Верховної Ради України; 

1б) IlРИ3ІІачеНllЯ на посади та звільнення з посад Голови та інших члспів Рахунковоі' ШlJIати; 

17) Ilризначення на носаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Рали УкраїІІИ '~ 

прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стап дотримання та захисту І Ірав і 
свобод людини в Україні; 

18) призначення на посаду та ЗВСІьнення з посади Голови Національного банку України ',а 

ІЮДaJІНЯМ Президента України; 

19) призначеIlНЯ па посади та звільнення з посщ.t ПОЛОВИНИ СКJІщtу Ра){И ] lаціОІІаЛЬІІОІ'О баllКУ 
УкраїIlИ; 

• 



20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу НаціОНШІЬІІОЇ рали України '{ 
питаНl, те.1ебачення і радіомовлення; 

21) нризначеllНЯ ІІа посади та ЗВІ,1ьнення з посад членів Центральної виборчої комісії за 
ноданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безнеки 

України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України віЙСІ,КОВИХ 

формувань, а також Міністерства внутрішніх снрав України; 

2З) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення 
підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних СИJI 

іпших держав на територію України; 

24) встановлепня державних символів України; 

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

Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному нрокуророві України, 
ЩО має наслідком його відставку з посади; 

26) нризначення ІІа посади та ЗВІльнення з носад третини складу КонституціЙІЮI'О СУ)ІУ 
України; 

27) обрання суддів безстроково; 

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Рсспубліки Крим '~a 

наявпості висновку Конституційного Суду України про норушення нею Конституції України 

або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної ?щщ Автономної 

РССlIубліки Крим; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення ЗМІНа меж райопів МІСТ. Вl)ЩСССІШЯ 

населених пупктlВ до категорії міст, найменування і перейменування насслених lIYIJKTIВ і 

районів; 

ЗО) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврялуваJlIIЯ; 

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента Україпи указів IІрО 
введення воєнного чи надзвичайного стану в Украі'ні або в окремих її місцевостях, ІІрО загаJIЬІІУ 

або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей 'ІОнами JlaЮВИLІаЙIIОЇ 

екологічної ситуації; 

32) панання законом згоди на обов'язковість МІжнародних ДOГOBOplВ України та деllОJIсащя 
міжнародних договорів Украі'ни; 

33) ційсненпя парламентського контролю у межах, визначених цією КопституціСІО та законом; 

34) JIРИЙНЯТГЯ рішення про нанравлення запиту до Президента України на вимогу паРО){lIOI'О 
депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Рали УкраїIІИ, 

поперелпьо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу ВСРХОВlюї 

Ради України; 

35) призначенпя на ІІоса;1У та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ра)(и України; 
затвердженпя кошторису Верховної Ради України та структури ії апарату; 



36) 'затверджеНІІЯ переліку об'єктів права державної власпості, що НС піДJlягаюп> "риватюапії. 
визначення правових засад вилучення об'єктів права прива:гної власності; 

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до не"І"" 

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Копститупії 
України віднесені до ії відання"; 

"СтаlТЯ 87. Верховна Рада України за пропозицією Президепта України або не менш як однісї 
третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України МОЖС 
розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти реЗOJшщію 

недоВІрИ Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного склалу ВеРХОВIІОЇ Ра;щ 

України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися ВСРХОВНОЮ 
Радою Україии більше одного р~зу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року ніСШI 
схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом ОСТalllIl,ОЇ сссії 

Верховної Ради України"; 

"Стаття 89. Верховна Рада України для ЗД1Иснення законопроектної роботи, підготопки і 

попере;щього розгляду питань, віднесених до їі повноважень, виконання контрольних ФУІІКІ\ій 

відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів УкраїIlИ коміл,,::ти 

Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів 

цих КОМІТеТІв. 

Верховна Рада України у межах своїх новноважень може створювати тимчасоВІ СІlеціаш,ні 

комісії для підготовки і попереднього розгляду питапь. 

Верховна Рада України для проведеНІІЯ розслідування з питань, що становлять СУСllіm,IІИЙ 

інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як о;ща треТИІІа 

від коиституційного складу Верховної Ради України. 

Висновки і IІропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для СJІідства і суду" 

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, ії тимчасових сІІсI{іа.:Іыlхx і 

тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. 

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України ПРИПИНЯЮТЬСЯ у день ВІдкриття IIСIJlllOІ'О 

засілання Верховної Ради України нового скликання. 

Ilрезидент України має право достроково ПРИПИНИТИ новноваження Верховної РаjLИ УкраїIIИ. 

якщо: 

1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаЛЩі10 )lСlІутаТСJ,КИХ 
фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України [[с сформоваllО 
lІеРСОНaJlЬНИЙ склад Кабінету Міністрів України; 

3) протягом ТРИДЦ1ТИ днів однієї чергової сесії пленарні засідання НС можуть розпочатися. 

Рішення нро дострокове припинення повноважень Верховної Ради України I1риймасться 

Президентом України після консультацій з Головою ВСРХОВНОЇ Ради України. ЙОl'О 
застунниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

м 



Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, НРОВС){СІІИХ lІіСJІЯ 

)ІОСТРОКОВОГО припинення Президентом України повнрважепь Верховної Ра)(и України 
попсреднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з ;щя ії обраНІІЯ. 

1I0ВІІоваження Верховної Ради України не можуть бути дострсжово припипені ПРСЗЩ{СІІТОМ 

України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або rIреЗИДСІІта 
України"; 

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

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглялаються ВСРХОВНОЮ 

Радою України позачергово"; 

"Ста'пя 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженпям КОIlIТ1В }ІО 

)(сржавпого бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата"; 

"Стаття 112. У разі дострокового припипення повноважень Президснта України вілновіюю ){О 
статей 108, 109, 11 О, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента Україпи па нсріо}{ 
до обрання і встуну на ПОСТ нового Президента України покладається на 1'ОНОву Верховної Рщ(и 
України. Голова Верховної Ради України в неріод виконання ним обов'язків І IРС'Шl{СlІта 
України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6 - 8, 10 - 13, 24,25. 
27,28 етапі І 06 Конституції України"; 

"СтаТНІ 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчоі' ВJШЛИ. 

Кабінет Міпіетрів України відповіДfulЬНИЙ перед Президентом України і Верховпою РЩІОЮ 

України, підконтрольний підзвітний Верховній Раді України у межах, IІсрс;{баЧСIlИХ І{ісю 

Конституцією. 

Кабінст Міністрів України у своїй 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. /\0 складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України. І lерший 
bi�Lc-прем'єр-міпістр, віце-прем'єр-міністри, міністри. 

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за полаПІІЯМ І IРСЗИ;(Сlпа 

України. 

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить ІІре:шлеІIТ України 
'Щ нропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої 

відповіДІІО до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до СК:ІаДУ якої ВХОДИТІ> 
більшість пародних депутатів Україпи від конституційного складу Верховної Раl(И УкраїIІИ, 

\1іпістр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються ВеРХОВІІОЮ 
РаlЮЮ України за ноданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України 

призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра Україпи. 

ПреМ'ЄР-~lіпіетр України керує роботою Кабінету Міністрів України, СПрЯМОВУЄ її ІІа виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, СХВfulеної Верховною Радою України. 

Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перел новообраIJОЮ Верховною 
Радою України. 



І Ірем'єр-міпістр України, іпші члени Кабінету Міністрів Украі'пи манн!, право заявити 

Верховній Раді Украі'ни про свою відставку, 

Відставка Прем'єр-міністра України, прийнятгя Верховною Рwіою України РС:ЮJllоції ІІс)ювіри 
Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всьогv складу Кабіпету Міllістрів 

України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового СКJШ)(У Кабінсту 
Міністрів України у строки і в норядку, що визначені цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Ра}(ОIO 

України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, нроДовжує викопувати свої 
повноваження до ночатку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України"; 

2) частину першу статгі 77 викласти в такій редакції: 

"Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в ОСТаІШЮ ІІсді.1Ю осташп,ого місяця 

lІ'ятого року повноважень Верховної Ради України"; 

3) У етатгі 88: 

а) частину першу викласти в такій редакції: 

"Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховноі' Ради України, І IсрmОIО 

'ШСТУШІИка 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: 

'Толова Верховної Ради України здійснює повповаження, передбачені пісю Конститунісю. у 

IlОРЯЛКУ, встановленому Регламентом Верховної Ра.п.И України"; 

4) частину четверту статгі 94 викласти в такій редакції: 

"Якщо від час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою УкраїllИ не 

менш як двома третинами від гі конституційного складу, Президент України :юбов'язаний ЙОІ"О 
підписати та офіційно онрилюднити НРОТЯГО:\>1 десяти днів, У разі якщо Прези)(снт України НС 

ніДlIисав такий закон, він невідкладно офіційно ОПРИЛЮДНЮЄТІ,ся Головою Верховної Ра}(и 

України і опубліковується за його підписом"; 

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

"Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю остаШП,ОI'О місяня ,,'ятOJО 
року повноважень Президента України, У разі дострокового припинення І ІОВ І 10ІШЖСІІІ, 

llрезидента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста }(lІів 3 }(Ш! 

ПРИllИнення повноважень"; 

6) у етапі 106: 

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

"8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випаJ(ках, псре){бачеІІИХ I(lСIО 

КОlIституцією; 



9) ВНОСИТЬ за пропозицією коаЛЩll депутатських фракцій у Всрховній Ра;й України, 

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про признаЧСІІНЯ ВСРХОВНОЮ 
Радою України Прем'єр-міністра України в строк не піЗlііше ніж ІІа П'}!ТIІ<l)ЩЯТИЙ ;(епь шсн}! 
(щержання такої пропозиції; 

1О) ВНОСИТЬ дО Верховної Ради Украі'ни подання про призначення Міністра оборони України, 
Міністра закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою ВерховноІ Ради України l'СlIсральпо]'() 
прокурора УкраІни; 

12) призначає на посади та звільняє з посад половину скла,J.J;У Ради ІІапіопа;П,І10ГО банку 

України; 

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної рЩЩ УкраїІІИ 3 

питань телебачення і радіомовлення; 

14) ВНОСИТЬ дО Верховної Ради України подання про призначення па поса;~у та 1в1J!ыlIIlIяя .~ 

посади Голови Служби безпеки України; 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції 3 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим"; 

"19) вносить до Верховної Ради України нодання про оголошення етапу війни та у РІОі збройної 
аІ'рссії проти України приймає рішення про використання Збройних Сид України та інших 

утворсних відповідно до законів України військових формувань"; 

"22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу КонституПЇЙ!ЮІ'О Су)(у України"; 

"30) мас право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів "ро 
внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх па повторний Р03IJIЯ;1 

ВСРХОВНОї Ради України"; 

б) частину четверту викласти в такій редакції: 

"Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених ПУIlктами 5, 18, 21, 23 
цісї стаТІ'і, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідалыІІ'оo :ш акт 

та його виконання"; 

7) у статті 116: 

а) ДОПОВНИТИ пунктами 91 і 92 такого змісту: 

"91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші ЦСlпраJlJ,JJЇ 
органи виконавчої вла,.ЦИ, діючи в межа.х кошгів, передбачених па УТРИ.'vШlІIІЯ ОРІ'а!lів 

виконавчої влади; 

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

б) пункт 1О викласти в такій редакції: 



/0 


"І О) здійснює інші новноваження, визначені Констиryцією та законами України"; 

8) частипу псршу статті 120 викласти в такій редакції: 

"ЧJlСНИ Кабінету Міністрів України, керівники центральних та міСI{евих ОРІ'ШІів ВИКОllавчої 
ВJІа){И НС мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (кріУ1 ВИКJlа)(аІ{ькоі". 

наукової та творчої роботи у нозаробочий час), входити до скла)l,У керівного Орl'ШІУ чи 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержшшя прибутку"; 

9) статтю 121 ДОlIОВНИТИ пунктом 5 такого змісту: 

"5) наГJlЯД за додержанням прав і свобод людини громадянина, додержанням заКОIl1В з [ЩХ 

питаю, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їХ IЮСа){ОВИМИ і 

СJIужбовими особами"; 

1О) частину нершу статті 1 викласти в такій редакції: 

"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор Україии, який призначаєТІ,СЯ па НОСа)(У 

та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Всрховна 

Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має пасліJ(КОМ 

його відставку з посади"; 

11) частину першу статті 141 викласти в такій редакції: 

"До складу сіиьської, селищної, міської, районної, обласпої ра;щ ВХО)(ЯТЬ )(еllУЛIТИ. ЯКІ 

обираюТl,СЯ жителями села, селища, міста, району, області на основі заГaJrЬПОI'О. РШlІОI"О. 

IlРЯМОГО виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ЯТІ, років". 

11. JlриК'іІщеві та перехідні положення 

1, Цей Закон, за умови прийняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 РОКУ ЗаКОIlУ 
України нро внесення змін до Констюуції України щодо удосконалення систсми міСНСIЮI"О 

самоврядування, набирає чинності з 1 вересня 2005 року, за винятком чаСТИЩ1 п'ятої статті 76. 
частини першої статті 77, пункту 6 частини другої та частини шостої стапі 81, частин шостої 
десятої статті 83, пункту 1 частини другої статті 90, частини першої стапі 141 КОIlституції 

України в редакції цього Закону, що набирають чинності з ДНЯ набупя IIОВ1ІОваЖСIІІ, 

Верховною Радою України, обраною у 2006 році, 

У разі неприйняття Верховною Радою України до 1 вереспя 2005 року Закону України вро 
внесення змін до Конституції України щодо удосконаJlення системи місцевого саМОВРЯ1(УВаІlllЯ 

цсй ЗаКОІІ набирає чинності з 1 січня 2006 року, за винятком частини п'ятої статті 76, части[1И 
lIСРШОЇ стапі ПУНКТУ 6 частини другої та частини шостої статті 81, частин шостоЇ - десятої 

статті 83, пункту 1 частини друго)' статті 90, частини першої статті 141 Конституції України в 

рслакції цього Закону, що набирають чинності з дня набуття повноважсш, Верховною Ра)(оlO 

України, обраною у 2006 році. 

2, Верховпа Рада України, обрана у 2002 році, продовжує злщспювати КОПСТИТУНlИIll 

повноваження до дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році. 

3, Конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 народних )(еllутатів УкраїIlИ 
обирається у 200б році на основі загального, рівного і ПРЯМОГО виборчOl"О права ПlJIЯХО'v1 

таємного голосування на засадах пропорційної системи з обранням паро)\пих l{ellYTaTiB Украl'І1И 

в бю'атомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими списками КаІщи;щтів 

у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій відповідно }{О закону, 

-





