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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо народовладдя)» 

 

 

Чинна редакція 

 

 

Редакція із запропонованими змінами 

Стаття 81. Повноваження народних депутатів 

України припиняються одночасно з припиненням 

повноважень Верховної Ради України. 

Повноваження народного депутата України 

припиняються достроково у разі: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком 

щодо нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно 

відсутнім; 

4) припинення його громадянства або його виїзду на 

постійне проживання за межі України; 

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення 

обставин, які призводять до порушення вимог щодо 

несумісності депутатського мандата з іншими видами 

діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

6) невходження народного депутата України, обраного 

від політичної партії (виборчого блоку політичних 

партій), до складу депутатської фракції цієї політичної 

партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу 
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народного депутата України із складу такої фракції; 

6-1) відсутній 

 

 

6-2) відсутній 

 

 

 

7) його смерті. 

Повноваження народного депутата України 

припиняються достроково також у разі дострокового 

припинення відповідно до Конституції України 

повноважень Верховної Ради України - в день відкриття 

першого засідання Верховної Ради України нового 

скликання. 

Рішення про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України у випадках, передбачених 

пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається 

Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому 

пунктом 5 частини другої цієї статті, - судом. 

У разі набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду щодо народного депутата України, визнання 

народного депутата України недієздатним або безвісно 

відсутнім його повноваження припиняються з дня 

набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті 

народного депутата України - з дня смерті, засвідченої 

народного депутата України із складу такої фракції; 

6-1) відкликання народного депутата України 

громадянами України на підставах і у порядку, 

встановленому законом; 

6-2) пропуску ним без поважних причин більше 

половини пленарних засідань Верховної Ради України 

протягом календарного року або у разі хоча б одного 

голосування за іншого народного депутата України.  

7) його смерті. 

Повноваження народного депутата України 

припиняються достроково також у разі дострокового 

припинення відповідно до Конституції України 

повноважень Верховної Ради України - в день відкриття 

першого засідання Верховної Ради України нового 

скликання. 

Рішення про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України у випадках, передбачених 

пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається 

Верховною Радою України, а у випадках, передбачених 

пунктами 5, 6-2 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 
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свідоцтвом про смерть. 

У разі невходження народного депутата України, 

обраного від політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій), до складу депутатської фракції цієї 

політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або 

виходу народного депутата України із складу такої 

фракції його повноваження припиняються достроково на 

підставі закону за рішенням вищого керівного органу 

відповідної політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій) з дня прийняття такого рішення. 

 

свідоцтвом про смерть. 

У разі невходження народного депутата України, 

обраного від політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій), до складу депутатської фракції цієї 

політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або 

виходу народного депутата України із складу такої 

фракції його повноваження припиняються достроково на 

підставі закону за рішенням вищого керівного органу 

відповідної політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій) з дня прийняття такого рішення. 

 

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України 

припиняються у день відкриття першого засідання 

Верховної Ради України нового скликання. 

Президент України має право достроково припинити 

повноваження Верховної Ради України, якщо: 

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 
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України після консультацій з Головою Верховної Ради 

України, його заступниками та головами депутатських 

фракцій у Верховній Раді України. 

Відсутня 

 

 

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 її 

обрання. 

Повноваження Верховної Ради України не можуть 

бути достроково припинені Президентом України в 

останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради 

України або Президента України. 

 

України після консультацій з Головою Верховної Ради 

України, його заступниками та головами депутатських 

фракцій у Верховній Раді України. 

Повноваження Верховної Ради України достроково 

припиняються, якщо відповідне рішення прийнято на  

всеукраїнському референдумі. 

Повноваження Верховної Ради України, що обрана на 

позачергових виборах, проведених після дострокового 

припинення всеукраїнським референдумом, 

Президентом України повноважень Верховної Ради 

України попереднього скликання, не можуть бути 

припинені протягом одного року з дня її обрання. 

Повноваження Верховної Ради України не можуть 

бути достроково припинені всеукраїнським 

референдумом, Президентом України в останні шість 

місяців строку повноважень Верховної Ради України або 

Президента України. 

 

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній 

Раді України належить Президентові України, народним 

депутатам України та Кабінету Міністрів України. 

Законопроекти, визначені Президентом України як 

невідкладні, розглядаються Верховною Радою України 

позачергово. 

Відсутня 

 

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній 

Раді України належить Президентові України, народним 

депутатам України та Кабінету Міністрів України.  

Законопроекти, визначені Президентом України як 

невідкладні, розглядаються Верховною Радою України 

позачергово. 

      На вимогу не менш двохсот п’ятдесяти тисяч 

громадян України до Верховної Ради України у 
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 порядку народної законодавчої ініціативи можуть бути 

внесені законопроекти, що розглядаються нею 

позачергово.  

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради 

України і невідкладно направляє його Президентові 

України. 

Відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутня 

 

 

 

Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради 

України і невідкладно направляє його Президентові 

України. 

Голова Верховної Ради України не підписує закон і 

повертає його для повторного розгляду Верховною 

Радою України у разі, якщо надійшла відповідна 

народна вимога з вмотивованими і сформульованими 

пропозиціями, яку в порядку визначеному законом 

підтримали не менше трьохсот п’ятдесяти тисяч 

громадян України. Якщо під час повторного розгляду 

такий закон буде знову прийнятий Верховною Радою 

України не менш як двома третинами від її 

конституційного складу, Голова Верховної Ради 

України підписує його і невідкладно направляє 

Президентові України. Президент України 

зобов’язаний підписати та офіційно оприлюднити 

протягом десяти днів закон, прийнятий Верховною 

Радою України після повторного розгляду за народною 

вимогою. 

Народна вимога не застосовується до законів про 

внесення змін до Конституції України, а також законів 

з питань податків, бюджету та амністії. Народна 

вимога не може бути застосована двічі щодо одного й 
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Президент України протягом п'ятнадцяти днів після 

отримання закону підписує його, беручи до виконання, та 

офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми 

вмотивованими і сформульованими пропозиціями до 

Верховної Ради України для повторного розгляду. 

У разі якщо Президент України протягом 

встановленого строку не повернув закон для повторного 

розгляду, закон вважається схваленим Президентом 

України і має бути підписаний та офіційно 

оприлюднений. 

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову 

прийнятий Верховною Радою України не менш як двома 

третинами від її 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. 

Відсутня 

 

того самого закону. Народна вимога не може бути 

застосована до законів, ініційованих Президентом 

України і Кабінетом Міністрів України протягом 

першого року їх повноважень. 

 

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після 

отримання закону підписує його, беручи до виконання, та 

офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми 

вмотивованими і сформульованими пропозиціями до 

Верховної Ради України для повторного розгляду. 

У разі якщо Президент України протягом 

встановленого строку не повернув закон для повторного 

розгляду, закон вважається схваленим Президентом 

України і має бути підписаний та офіційно 

оприлюднений. 

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову 

прийнятий Верховною Радою України не менш як двома 

третинами від її 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. 

Закон, прийнятий на всеукраїнському 

референдумі, не потребує затвердження Верховною 
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 Закон набирає чинності через десять днів з дня його 

офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 

самим законом, але не раніше дня його опублікування. 

 

Радою України та підписується Президентом України 

протягом десяти днів після офіційного оголошення 

результатів такого референдуму. 

Закон набирає чинності через десять днів з дня його 

офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 

самим законом, але не раніше дня його опублікування. 

 

Стаття 106. Президент України: 

1) забезпечує державну незалежність, національну 

безпеку і правонаступництво держави; 

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними 

і позачерговими посланнями до Верховної Ради України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

3) представляє державу в міжнародних відносинах, 

здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю 

держави, веде переговори та укладає міжнародні договори 

України; 

4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 

5) призначає та звільняє глав дипломатичних 

представництв України в інших державах і при 

міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні 

грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін 

Конституції України відповідно до статті 156 цієї 

Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за 

народною ініціативою; 

Стаття 106. Президент України: 

1) забезпечує державну незалежність, національну 

безпеку і правонаступництво держави; 

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними 

і позачерговими посланнями до Верховної Ради України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

3) представляє державу в міжнародних відносинах, 

здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю 

держави, веде переговори та укладає міжнародні договори 

України; 

4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 

5) призначає та звільняє глав дипломатичних 

представництв України в інших державах і при 

міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні 

грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 

6) призначає всеукраїнський референдум, 

проголошує всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою; 
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7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради 

України у строки, встановлені цією Конституцією; 

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у 

випадках, передбачених цією Конституцією; 

 9) вносить за пропозицією коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, сформованої 

відповідно до статті 83 Конституції України, подання про 

призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра 

України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після 

одержання такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення Міністра оборони України, Міністра 

закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою 

Верховної Ради України Генерального прокурора; 

 12) призначає на посади та звільняє з посад половину 

складу Ради Національного банку України; 

13) призначає на посади та звільняє з посад половину 

складу Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

14) вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Служби безпеки України; 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з 

мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним 

зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради 

України у строки, встановлені цією Конституцією; 

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у 

випадках, передбачених цією Конституцією; 

 9) вносить за пропозицією коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, сформованої 

відповідно до статті 83 Конституції України, подання про 

призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра 

України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після 

одержання такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення Міністра оборони України, Міністра 

закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою 

Верховної Ради України Генерального прокурора; 

 12) призначає на посади та звільняє з посад половину 

складу Ради Національного банку України; 

13) призначає на посади та звільняє з посад половину 

складу Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

14) вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Служби безпеки України; 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з 

мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним 

зверненням до Конституційного Суду України щодо їх 
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конституційності; 

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил 

України; призначає на посади та звільняє з посад вище 

командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань; здійснює керівництво у сферах національної 

безпеки та оборони держави; 

18) очолює Раду національної безпеки і оборони 

України; 

19) вносить до Верховної Ради України подання про 

оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти 

України приймає рішення про використання Збройних 

Сил України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань; 

20) приймає відповідно до закону рішення про 

загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози 

нападу, небезпеки державній незалежності України; 

21) приймає у разі необхідності рішення про введення 

в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного 

стану, а також оголошує у разі необхідності окремі 

місцевості України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації - з наступним затвердженням цих рішень 

Верховною Радою України; 

22) призначає на посади третину складу 

конституційності; 

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил 

України; призначає на посади та звільняє з посад вище 

командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань; здійснює керівництво у сферах національної 

безпеки та оборони держави; 

18) очолює Раду національної безпеки і оборони 

України; 

19) вносить до Верховної Ради України подання про 

оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти 

України приймає рішення про використання Збройних 

Сил України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань; 

20) приймає відповідно до закону рішення про 

загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози 

нападу, небезпеки державній незалежності України; 

21) приймає у разі необхідності рішення про введення 

в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного 

стану, а також оголошує у разі необхідності окремі 

місцевості України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації - з наступним затвердженням цих рішень 

Верховною Радою України; 

22) призначає на посади третину складу 
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Конституційного Суду України; 

24) присвоює вищі військові звання, вищі 

дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і 

класні чини; 

25) нагороджує державними нагородами; встановлює 

президентські відзнаки та нагороджує ними; 

26) приймає рішення про прийняття до громадянства 

України та припинення громадянства України, про 

надання притулку в Україні; 

27) здійснює помилування; 

28) створює у межах коштів, передбачених у 

Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи і служби; 

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою 

України; 

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою 

України законів (крім законів про внесення змін до 

Конституції України) з наступним поверненням їх на 

повторний розгляд Верховної Ради України; 

31) здійснює інші повноваження, визначені 

Конституцією України. 

Президент України не може передавати свої 

повноваження іншим особам або органам. 

Президент України на основі та на виконання 

Конституції і законів України видає укази і 

Конституційного Суду України; 

24) присвоює вищі військові звання, вищі 

дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і 

класні чини; 

25) нагороджує державними нагородами; встановлює 

президентські відзнаки та нагороджує ними; 

26) приймає рішення про прийняття до громадянства 

України та припинення громадянства України, про 

надання притулку в Україні; 

27) здійснює помилування; 

28) створює у межах коштів, передбачених у 

Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи і служби; 

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою 

України; 

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою 

України законів (крім законів про внесення змін до 

Конституції України) з наступним поверненням їх на 

повторний розгляд Верховної Ради України; 

31) здійснює інші повноваження, визначені 

Конституцією України. 

Президент України не може передавати свої 

повноваження іншим особам або органам. 

Президент України на основі та на виконання 

Конституції і законів України видає укази і 
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розпорядження, які є обов'язковими до виконання на 

території України. 

Акти Президента України, видані в межах 

повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, 

скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, 

відповідальний за акт та його виконання. 

 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання на 

території України. 

Акти Президента України, видані в межах 

повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, 

скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, 

відповідальний за акт та його виконання.  

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, 

містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 

адміністрації. 

 Особливості здійснення виконавчої влади у містах 

Києві та Севастополі визначаються окремими законами 

України. 

Склад місцевих державних адміністрацій формують 

голови місцевих державних адміністрацій. 

 Голови місцевих державних адміністрацій 

призначаються на посаду і звільняються з посади 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 

України. 

 Голови місцевих державних адміністрацій при 

здійсненні своїх повноважень відповідальні перед 

Президентом України і Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади 

вищого рівня. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і 

підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих 

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, 

містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 

адміністрації. 

 Особливості здійснення виконавчої влади у містах 

Києві та Севастополі визначаються окремими законами 

України. 

Склад місцевих державних адміністрацій формують 

голови місцевих державних адміністрацій. 

 Голови місцевих державних адміністрацій 

призначаються на посаду і звільняються з посади 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 

України. 

 Голови місцевих державних адміністрацій при 

здійсненні своїх повноважень відповідальні перед 

Президентом України і Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади 

вищого рівня. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і 

підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих 
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їм відповідними районними чи обласними радами. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і 

підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що 

суперечать Конституції та законам України, іншим актам 

законодавства України, можуть бути відповідно до закону 

скасовані Президентом України або головою місцевої 

державної адміністрації вищого рівня. 

Обласна чи районна рада може висловити недовіру 

голові відповідної місцевої державної адміністрації, на 

підставі чого Президент України приймає рішення і дає 

обґрунтовану відповідь. 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної 

адміністрації висловили дві третини депутатів від складу 

відповідної ради, Президент України приймає рішення 

про відставку голови місцевої державної адміністрації. 

Відсутня 

 

їм відповідними районними чи обласними радами. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і 

підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що 

суперечать Конституції та законам України, іншим актам 

законодавства України, можуть бути відповідно до закону 

скасовані Президентом України або головою місцевої 

державної адміністрації вищого рівня. 

Обласна чи районна рада може висловити недовіру 

голові відповідної місцевої державної адміністрації, на 

підставі чого Президент України приймає рішення і дає 

обґрунтовану відповідь. 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної 

адміністрації висловили дві третини депутатів від складу 

відповідної ради, Президент України приймає рішення 

про відставку голови місцевої державної адміністрації. 

Громадяни України, які постійно проживають на 

території адміністративно-територіальної одиниці, 

можуть на місцевому референдумі висловити недовіру 

голові відповідної місцевої державної адміністрації, на 

підставі чого його повноваження  припиняються.  

Стаття 133. Систему адміністративно-

територіального устрою України складають: Автономна 

Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, 

селища і села. 

 

Стаття 133. Систему адміністративно-

територіального устрою України складають такі 

адміністративно-територіальні одиниці: Автономна 

Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, 

селища і села. 
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До складу України входять: Автономна Республіка 

Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 

Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. 

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, 

який визначається законами України. 

 

До складу України входять: Автономна Республіка 

Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 

Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. 

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, 

який визначається законами України. 

Стаття 141. 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. Строк повноважень сільської, 

селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої 

обрані на чергових виборах, становить п’ять років. 

Припинення повноважень сільської, селищної, міської, 

районної, обласної ради має наслідком припинення 

повноважень депутатів відповідної ради. 

Територіальні громади на основі загального, рівного, 

прямого виборчого права обирають шляхом таємного 

голосування відповідно сільського, селищного, міського 

голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на 

її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, 

Стаття 141. 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. Строк повноважень сільської, 

селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої 

обрані на чергових виборах, становить п’ять років. 

Припинення повноважень сільської, селищної, міської, 

районної, обласної ради має наслідком припинення 

повноважень депутатів відповідної ради. 

Територіальні громади на основі загального, рівного, 

прямого виборчого права обирають шляхом таємного 

голосування відповідно сільського, селищного, міського 

голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на 

її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, 
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міського голови, обраного на чергових виборах, становить 

п’ять років. 

Чергові вибори сільських, селищних, міських, 

районних, обласних рад, сільських, селищних, міських 

голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року 

повноважень відповідної ради чи відповідного голови, 

обраних на чергових виборах. 

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та 

їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, 

ліквідації визначаються законом. 

Голова районної та голова обласної ради обираються 

відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. 

Відсутня 

 

 

 

 

 

 

Відсутня 

 

 

 

 

Відсутня 

 

міського голови, обраного на чергових виборах, становить 

п’ять років. 

Чергові вибори сільських, селищних, міських, 

районних, обласних рад, сільських, селищних, міських 

голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року 

повноважень відповідної ради чи відповідного голови, 

обраних на чергових виборах. 

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та 

їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, 

ліквідації визначаються законом. 

Голова районної та голова обласної ради обираються 

відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. 

Громадяни України, які постійно проживають на 

території адміністративно-територіальної одиниці, 

можуть на місцевому референдумі висловити недовіру 

відповідній сільській, селищній, міській, районній, 

обласній раді, сільському, селищному, міському голові, 

на підставі чого їх повноваження достроково 

припиняються.  

Громадяни України, які постійно проживають на 

території адміністративно-територіальної одиниці, 

мають право відкликати депутата відповідної 

сільської, селищної, міської, районної, обласної ради 

на підставах і у порядку, встановленому законом. 

Повноваження депутата сільської, селищної, 

міської, районної, обласної ради припиняються 
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 достроково за рішенням суду у порядку, 

передбаченому законом, у разі пропуску депутатом без 

поважних причин більше половини пленарних 

засідань протягом календарного року або у разі хоча б 

одного голосування за іншого депутата. 

 

 
 
 


