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Тема 6.7. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади
Практична робота № 3
Тема: Компетенція Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади
Мета: сформувати професійні навички та вміння щодо визначення компетенції та повноважень
Кабінету Міністрів України.
Студенти повинні:
знати: вимоги які ставляться до члена уряду, його права та обов’язки, повноваження Кабінету
міністрів України;
вміти: вирішувати ситуації щодо визначення компетенції та повноважень Кабінету Міністрів
України.
Забезпечення заняття
Роздатковий матеріал:
Конституція України від 28 червня 1996 року.
Наочність:
наочний посібник «Конституційне право України» для студентів кооперативних технікумів і
коледжів.
Технічні засоби навчання:
персональний комп’ютер, мультимедійний проектор.
Література:
1.
Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.1996. - № 30.- Ст. 141.
2.
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року // ВВР
України.- 2014. - № 794-VII
Питання для актуалізації опорних знань
1. Назвіть повноваження Кабінету Міністрів України
2. Визначте процедуру формування уряду та припинення його повноважень
3. Визначте структуру КМУ та його місце в системі виконавчих органів.
Методичні рекомендації
Насамперед слід пам’ятати, що Кабінет Міністрів України є вищим органом в 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.
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єрміністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри України.
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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
правопорушення, пов’язаного з корупцією, 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.
Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах
суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
додержання прав і свобод людини та громадянина.
Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих державних адміністрацій
щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих
місцевим державним адміністраціям повноважень.
Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів
України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до
Конституції та законів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої
Верховною Радою України.
Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України здійснює свої
повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів від посадового складу
Кабінету Міністрів України.
Для вирішення ситуацій треба ознайомитися з Розділом ІХ Конституції України та деякими
положеннями Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (витяг додається)

Зміст роботи
Ситуація № 1.
Громадянин Ємельянов К.І. є народним депутатом України. Його кандидатуру було внесено на
розгляд Президенту України щодо призначення на посаду члена КМУ.
Дайте відповіді на питання:
1.
Які дії повинен вчинити Ємельянов К.І. згідно з законодавством?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.
Хто може бути призначений на посаду члена КМУ?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.
Хто призначає на посаду членів КМУ?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.
Які дані надаються при оформленні подання про призначення членів КМУ?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.
Коли набуває повноважень особа, призначена членом КМУ?
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_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.
В яких випадках здійснюється звільнення з посади члени КМУ?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ситуація № 2
Заповніть пропуски та зробіть посилання на норми законодавства в кінці речень.
1.
Місцеві державні адміністрації __________________________________________
органам виконавчої влади вищого рівня (________________).
2.
Підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів забезпечують
_____________________________________________ (_______________).
3.
Виконавчу владу в областях і районах, м. Києві та Севастополі здійснюють ___________
__________________________________ (______________).
4. КМУ в межах своєї компетенції видає __________________________________ (_________).
5.
________________________________ розробляє проекти закону про Державний бюджет
України (________).
Ситуація № 3
Визначте повноваження КМУ у відносинах з органами виконавчої влади:
1. Кому підзвітні та підконтрольні Міністерства та інші органи виконавчої влади?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Чи може КМУ скасувати певний акт прийнятий міністерством?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.
Хто спрямовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники
яких не входять до складу КМУ?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.
Хто розглядає питання щодо погодження кандидатур заступників голів
облдержадміністрацій?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.
Перед ким відповідальні голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення
своїх повноважень? Кому вони підзвітні та підконтрольні?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Які відносини КМУ з Радою національної безпеки і оборони України?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Ситуація № 4
Як юрист дайте відповіді на такі питання:
1. Яка процедура здійснення КМУ права законодавчої ініціативи?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.
Як КМУ здійснює розгляд звернень і запитів народних депутатів України?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ситуація № 5
Після парламентських виборів 2019 року та обрання нового складу Верховної Ради України
повноваження Кабінету Міністрів України були припинені. Сформовано новий уряд. Дайте правову
оцінку ситуації. Чи пов’язує чинне конституційне законодавство припинення повноважень уряду з
припиненням повноважень українського парламенту ?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Висновок: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Домашнє завдання:
1. Закінчити роботу
2. Повторити лекційний матеріал

Викладач: Бубнєнкова О.О.
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Витяг
з Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р.
(зі змінами і доповненнями)
Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
1. 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 правопорушення, пов’язаного з корупцією,
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.
2. 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. У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена
Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України, до подання додається особиста заява
народного депутата України про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі призначення на
посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про дострокове припинення повноважень народного
депутата України розглядається невідкладно Верховною Радою України на тому ж пленарному засіданні після
призначення його членом Кабінету Міністрів України.
4. На членів Кабінету Міністрів України поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом
України "Про запобігання корупції".
Стосовно кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України за їх письмовою згодою проводиться
спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
Особи, які претендують на зайняття посади членів Кабінету Міністрів України, до призначення на посаду
зобов’язані повідомити керівництву Кабінету Міністрів України про працюючих у цьому органі близьких їм
осіб.
Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України
"Про запобігання корупції".
Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України
1. 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.
2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений Прем’єр-міністр України
вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України відповідно до
вимог Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету
Міністрів України.
3. Подання Прем’єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, стосовно персонального
складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на
посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо.
4. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною
Радою України за поданням Президента України.
5. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у частинах першій та четвертій
цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:
1) відомостями про громадянство;
2) відомостями про освіту;
3) відомостями про трудову діяльність і автобіографією;
4) копією декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за минулий рік, що подана відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
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5) відомостями про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або
організації, що має на меті одержання прибутку;
6) відомостями про судимість кандидата;
7) заявою про відсутність заборгованості 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.
Трудова книжка, документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи, які
подаються членом Кабінету Міністрів України під час призначення його на посаду, зберігаються за місцем
роботи.
6. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура.
7. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями депутатських фракцій до
розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з
депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання.
8. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України.
Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів
Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради
України щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається за його присутності.
9. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада
України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.
10. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України
Прем’єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, - Президент України вносить
подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному цією статтею.
11. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України)
здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, передбачених частинами першою, третьою - десятою цієї статті.
12. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає
чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.
Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України
1. 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, наявності
реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в
інший спосіб;
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.
2. Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України
приймається у формі постанови Верховної Ради України.
3. Член Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення
Верховною Радою України.
4. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження вважаються припиненими з дня
його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
5. Особа призначається на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому
цим Законом, та вступає на посаду після складення присяги відповідно до частини шостої статті 10 цього
Закону.
6. Усі члени Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою
України або перебуває у відставці, звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим
Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 10 цього Закону.
Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади
1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і
державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і
свобод людини та громадянина.
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2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів
України, підзвітні та підконтрольні йому.
3. Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри.
4. Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету
Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів
виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці
органи.
5. Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для
утримання органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України за обґрунтованим поданням керівника центрального органу виконавчої влади
визначає кількість заступників такого керівника.
6. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади повністю чи в окремій частині.
Зазначені повноваження Кабінету Міністрів України не поширюються на рішення міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, що видаються ними у процесі здійснення повноважень з управління
корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах суб’єктів господарювання, які діють на
підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, а також юридичних осіб, що
володіють корпоративними правами у таких суб’єктах господарювання.
7. Кабінет Міністрів України призначає на посаду:
1) державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів
виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, відповідно до законодавства про
державну службу;
2) перших заступників і заступників міністрів - за поданням Прем’єр-міністра України.
Звільнення зазначених осіб здійснюється Кабінетом Міністрів України в порядку та з підстав,
передбачених законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої
влади", "Про державну службу".
7. Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої
влади можуть визначатися законами України.
8.
Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними
адміністраціями
1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих державних адміністрацій щодо
виконання Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих місцевим державним
адміністраціям повноважень.
2. Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо:
1) погодження кандидатур заступників голів обласних державних адміністрацій;
2) надання у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації або підтримки головою
обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити
призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника;
3) подання Президенту України пропозицій щодо скасування актів місцевих державних адміністрацій, що
суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, з одночасним зупиненням їх
дії;
4) призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій і внесення
Президенту України відповідних подань;
5) перейменування місцевих державних адміністрацій у зв’язку із зміною назв відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, приймає рішення із зазначених питань.
3. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання щодо призначення керівника
територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства,
установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства або іншого центрального органу виконавчої
влади, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити
пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.
4. Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед
Кабінетом Міністрів України. Місцеві державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету
Міністрів України у межах його повноважень.
5. Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність,
регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з питань їх діяльності.
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6. Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих державних адміністрацій, типове
положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, рекомендаційний перелік її структурних
підрозділів, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників місцевих державних
адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання.
7. Проекти актів Кабінету Міністрів України з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць
надсилаються відповідним місцевим державним адміністраціям для погодження. Кабінет Міністрів України
перед прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними
адміністраціями.
8. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду
таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають
право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
9. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації подають пропозиції з питань, що
потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для подальшого подання їх
Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України,
а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються
Президентом України
1. Рада національної безпеки і оборони України відповідно до закону координує та контролює діяльність
органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України,
введених у дію указами Президента України, що відповідають положенням Конституції України.
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для
виконання покладених на них завдань.
3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади за погодженням із
Прем’єр-міністром України можуть включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та брати участь у
роботі таких органів і служб на громадських засадах.
Стаття 27. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи
1. Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи
у Верховній Раді України.
2. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України відповідно до
вимог Регламенту Верховної Ради України.
3. Для представлення у Верховній Раді України проекту закону, внесеного Кабінетом Міністрів України,
Прем’єр-міністр України визначає члена Кабінету Міністрів України. У разі неможливості визначеним членом
Кабінету Міністрів України представляти проект закону у Верховній Раді України за згодою Прем’єр-міністра
України його може представляти заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, який не
входить до складу Кабінету Міністрів України, про що Верховна Рада України повідомляється письмово.
4. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України
проект закону в порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.
5. Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні
проекти законів, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого
припинені.
Стаття 33. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України
1. Кабінет Міністрів України або члени Кабінету Міністрів України, яким надійшли звернення чи запит
народного депутата України, зобов’язані надати відповідь у встановленому законом порядку.
2. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені Кабінету Міністрів України,
підписує Прем’єр-міністр України. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені
іншим членам Кабінету Міністрів України, підписує член Кабінету Міністрів України, якому це звернення чи
запит адресовано.
3. У разі обговорення відповіді на запит народного депутата України на пленарному засіданні Верховної
Ради України на засідання можуть запрошуватися члени Кабінету Міністрів України, яким адресовано запит.

