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Проект 

вноситься Президентом України 

 

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

 

Про внесення змін до Конституції України 

(щодо народовладдя) 

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є: 

 

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

1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни: 

1) у статті 81: 

а) частину другу доповнити пунктами 6-1 та 6-2 такого змісту: 

«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»;  

б) частину четверту викласти у такій редакції: 

«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»; 

2) у статті 90: 

а) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: 

«Повноваження Верховної Ради України достроково припиняються, 

якщо відповідне рішення прийнято на  всеукраїнському референдумі». 

У зв'язку з цим частини четверту, п'яту вважати відповідно частинами 

п'ятою, шостою; 
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б) частину п’яту після слів «дострокового припинення» доповнити 

словами «всеукраїнським референдумом,»; 

в) частину шосту після слів «достроково припинені» доповнити 

словами «всеукраїнським референдумом,»; 

3) статтю 93 доповнити новою частиною третьою такого змісту: 

«На вимогу не менш двохсот п’ятдесяти тисяч громадян України до 

Верховної Ради України у порядку народної законодавчої ініціативи можуть 

бути внесені законопроекти, що розглядаються нею позачергово.»; 

4) статтю 94 викласти у такій редакції: 

«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 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 
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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 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»; 

5) у частині першій статті 106 пункт 6 викласти у такій редакції: 

«6) призначає всеукраїнський референдум, проголошує всеукраїнський 

референдум за народною ініціативою»; 

6) статтю 118 доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту: 

«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»; 

7) частину першу статті 133 після слова «складають» доповнити 

словами «такі адміністративно-територіальні одиниці»; 

8) статтю 141 доповнити новими частинами шостою, сьомою, восьмою 

такого змісту: 

«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 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». 
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ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

 

Голова 

Верховної Ради України 

 


