
Лекція № 7/12 

Тема : Взаємодія Президента України із гілками влади. Допоміжні 

органи при Президентові України 

 

 

План: 

1. Взаємодія Президента України із законодавчою та судовою владою 

2. Взаємодія Президента України з Кабінетом Міністрів України 

3. Організація діяльності Офісу Президента України та радників Президента України 

(рекомендовано переглянути відео за наступними посиланнями 

https://www.youtube.com/watch?v=iOAIY1ssa-E 

(рекомендовано ознайомитися з структурою офісу Президента на сайті президента 

України за посиланням https://www.president.gov.ua/administration/office-structure 
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1. Взаємодія Президента України із законодавчою та судовою владою 

Організація роботи Президента України у взаємодії з парламентом здійснюється 

у процесі реалізації таких повноважень, як:  

а) призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у строки, 

встановлені Конституцією;  

б) припинення повноважень Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів 

однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;  

в)  підписання законів, прийнятих Верховною Радою України; 

г)  застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із 

наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України. 

Виконання своїх повноважень у Верховній Раді України Президент України 

організує через Постійного представника Президента України у Верховній Раді 

України (далі — Постійний представник) - це посадова особа, яка уповноважена 

Президентом України забезпечувати взаємодію між ним і Верховною Радою України 

щодо розв'язання питань, які виникають у взаємовідносинах Президента України та 

Верховної Ради України. 

Основні завдання Постійного представника: 

•  участь у забезпеченні здійснення повноважень Президента України у Верховній 

Раді України; 

•  підтримання від імені Президента України постійних зв'язків з Верховною Радою 

України, її органами та посадовими особами; 

•  участь у підготовці проектів законів, матеріалів до доповідей, звернень та інших 

документів, які вносить Президент України на розгляд Верховної Ради України; 

• представлення на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів та тимчасових 

комісій проектів законів, інших документів, внесених Президентом України; 

•  представлення пропозицій Президента України у Верховній Раді України при 

розгляді на її пленарних засіданнях питань щодо вето Президента України, застосованого 

ним до законів, які надіслані йому Верховною Радою України на підпис; 

•  інформування Президента України про хід та результати розгляду у Верховній 

Раді України та її органах внесених Президентом України документів. 

Президент організує взаємодію з судовими органами. Він призначає третину 

складу Конституційного Суду України, вносить до Верховної Ради України Проект 

закону про утворення чи ліквідацію суду. 

Організовуючи роботу та взаємовідносини з Конституційним Судом України, 

Президент України має свого Постійного представника у Конституційному Суді 

України. 

Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України 

- є посадовою особою, уповноваженою Президентом України представляти Президента 

України у Конституційному Суді України як суб'єкта права на конституційне подання з 

питань прийняття рішень та дачі висновків Конституційним Судом України. 

Постійний представник: 
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•  бере участь у підготовці проектів конституційних подань Президента України до 

Конституційного Суду України і представляє їх Президентові України; 

•  здійснює як представник суб'єкта права на конституційне подання усі дії, 

передбачені Законом України «Про Конституційний Суд України», Регламентом 

Конституційного Суду України і пов'язані з підготовкою та конституційним 

провадженням у справах; 

• вносить за дорученням Президента України зміни або уточнення до 

конституційних подань, внесених до Конституційного Суду України, а також до тих 

подань, що перебувають у конституційному провадженні; 

•   координує   діяльність   інших  представників   Президента України, 

призначених для участі у підготовці, конституційному провадженні у конкретно 

визначених справах; 

•  інформує Президента України про хід та результати розгляду справ у 

Конституційному Суді України. 

 

2. Взаємодія Президента України з Кабінетом Міністрів України 

У взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів Президент України організовує і 

здійснює ряд повноважень, а саме призначає: 

 а) за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України, припиняє його 

повноваження та приймає рішення про його відставку;  

б) за поданням Прем'єр-міністра України — членів Кабінету Міністрів України, 

керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих 

державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах.  

Він утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також скасовує акти Кабінету 

Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

Президент України у 3-денний строк після одержання згоди Верховної Ради 

України видає указ про призначення Прем'єр-міністра України. 

Прем'єр-міністр України протягом 14 днів з дня свого призначення на посаду 

вносить Президентові України подання щодо загальної чисельності, посадового і 

персонального складу КМУ. Загальна чисельність Кабінету Міністрів України 

затверджується указом Президента України. 

Президент призначає Міністра оборони України та Міністра закордонних справ 

України. 

 

3. Організація діяльності Офісу Президента України та радників 

Президента України 

Офіс Президента України — постійно діючий орган, що утворюється 

Президентом відповідно до Конституції для забезпечення здійснення ним своїх 

повноважень як глави держави.  
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Основними завданнями офісу Президента України є: 

1. організаційне, правове, консультативне, інформаційне та аналітичне 

забезпечення діяльності Президента;  

2. сприяння Президентові України у забезпеченні узгодженого функціонування і 

взаємодії Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, а також у розв'язанні кадрових та інших питань, віднесених до повноважень 

Президента України; 

3. забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою України, 

іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями 

громадян;  

4. організація підготовки та опрацювання проектів указів і розпоряджень 

Президента України, а також проектів законів, які вносить Президент України на розгляд 

ВРУ у порядку законодавчої ініціативи;  

5. проведення експертизи законів, що передаються Верховною Радою України на 

підпис і оприлюднення Президентові України;  

6. аналіз соціально-економічних, політичних і правових процесів у державі та 

внесення відповідних пропозицій Президентові України;  

7. здійснення за дорученням Президента України та на виконання його 

повноважень як гаранта додержання Конституції України, прав і ϲʙᴏбод людини і 

громадянина контролю за додержанням актів законодавства України;  

8. організація протокольних заходів, а також здійснення матеріально-технічного та 

іншого забезпечення діяльності Президента України. 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Адміністрації Президента 

України здійснюється у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України. 

До складу Офісу Президента входять:  

Керівник Офісу Президента України;  

Перший заступник Керівника Офісу Президента України;  

Заступник Керівника Офісу Президента України;  

Заступник Керівника Офісу Президента України;  

Заступник Керівника Офісу Президента України;  

Заступник Керівника Офісу Президента України;  

Заступник Керівника Офісу Президента України;  

Заступник Керівника Офісу Президента України;  

Керівник Апарату Офісу Президента України.  

Керівник офісу  Президента   України   в   межах   своєї  

компетенції видає розпорядження.  

Керівник офісу  Президента   України  несе  персональну відповідальність за 

виконання покладених на Адміністрацію завдань.  
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Радник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади 

Президентом України за пропозицією Глави Адміністрації Президента України і 

належить до патронатної служби Президента України. 

Радник Президента України призначається на строк повноважень Президента 

України і здійснює свої обов'язки на постійній основі або на громадських засадах (поза 

штатом Адміністрації Президента України). 

Радник Президента України, який здійснює обов'язки на постійній основі, є 

державним службовцем. 

Радник Президента України для виконання покладених завдань має право: 

 запитувати та одержувати в установленому порядку необхідну інформацію, 

документи і матеріали;  

 ініціювати підготовку проектів актів Президента України; 

 вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення до виконання 

окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих проблем учених і фахівців, у тому 

числі на договірній основі; 

 використовувати в установленому порядку державні, в тому числі урядові, 

системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби. 

 

 


