
Лекція № 8/12 

Тема : Організація роботи КМУ, центральних та місцевих органів 

виконавчої влади 

 

 

План: 

1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України 

(рекомендовано переглянути відео за наступними посиланнями 

https://www.youtube.com/watch?v=CTsZuTn7KfU&t=38s 

https://www.youtube.com/watch?v=OXqN2U9ZxqE 

2. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України  

(рекомендовано переглянути відео за наступними посиланнями 

https://www.youtube.com/watch?v=n4v1bMqJs34&t=399s 

3. Складення повноважень та відставка Кабінету Міністрів України 

 

 

Самостійна робота № 7 

1. Конституційні повноваження КМУ 

2. Міністерство як головний орган у схемі центральних органів виконавчої влади 
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1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади 

України 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» - Кабінет Міністрів 

України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює 

діяльність цих органів. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і 

Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у 

межах, передбачених Конституцією України. 

 Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України 

приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях. 

Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової 

інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що 

мають важливе суспільне значення. 

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства 

права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної 

відповідальності, відкритості та прозорості. 

До основних завдань Кабінету Міністрів України належать (ст. 2 ЗУ «Про 

КМУ»): 

1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, 

здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та 

законів України, актів Президента України; 

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 

створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості; 

3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому 

числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах 

праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і 

культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, 

затвердження і виконання інших державних цільових програм; 

5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та 

інноваційного потенціалу держави; 

6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення 

управління об’єктами державної власності відповідно до закону; 

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки 

України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 
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8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, 

митної справи; 

9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої 

влади, здійснення контролю за їх діяльністю. 

 

 

2. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України 

Згідно з ст. 6 ЗУ «Про КМУ» - до складу Кабінету Міністрів України входять 

Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-

міністри та міністри України. 

Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за 

поданням Президента України. Подання про призначення Верховною Радою України на 

посаду Прем’єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем’єр-міністра 

України проводиться у поіменному режимі. Рішення про призначення Прем’єр-

міністра України приймається у формі постанови Верховної Ради України. 

Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра 

оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду 

Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України 

призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента 

України. 

Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день свого 

призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради 

України присягу.  

При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує 

Прем’єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України.  

Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення ним 

присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги зберігається в 

його особовій справі. Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Кабінету 

Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) не склала присяги, вважається такою, 

що відмовилася від посади. Кабінет Міністрів України набуває повноважень та 

розпочинає роботу після складення присяги не менше ніж двома третинами від його 

посадового складу. 

Прем’єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на 

запитання народних депутатів України. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за 

неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. 
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Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у 

формі постанови Верховної Ради України. 

 Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які 

не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу. 

Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які 

мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може бути 

призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не 

погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього 

року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, 

або особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання. 

Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову 

діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, 

входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті 

одержання прибутку. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо 

несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності, 

такий член Кабінету Міністрів України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих 

обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку. 

 

3. Складення повноважень та відставка Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною 

Верховною Радою України. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів 

України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його 

повноваження, та оголошується на першому пленарному засіданні новообраної 

Верховної Ради України. 

Відповідно до статті 13 ЗУ «Про КМУ» відставка Кабінету Міністрів України 

настає внаслідок: 

1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 

України; 

2) відставки Прем’єр-міністра України; 

3) смерті Прем’єр-міністра України. 

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як 

третини від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів 

України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через 

десять днів після внесення пропозиції розглядається на пленарному засіданні Верховної 

Ради України, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. 

Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою 

відставку. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра 
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України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо 

вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого 

пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний 

період. 

Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його 

відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем’єр-

міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів 

України. 

Член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути 

звільнений з посади Верховною Радою України: 

1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним 

заявою про відставку; 

2) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ 

України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента 

України), у тому числі у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання 

дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять 

місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання; 

3) за поданням Президента України - Міністр закордонних справ України та 

Міністр оборони України, у тому числі у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів 

на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 

дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 

виконання; 

4) за власною ініціативою. 

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів 

України приймається у формі постанови Верховної Ради України. 


