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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 

Стаття 1 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава. 

Стаття 2 

Суверенітет України поширюється на всю її територію. 

Україна є унітарною державою. 

Уніта́рна держа́ва — єдина цілісна держава, територія якої поділяється на 
адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних 
утворень і не володіють суверенними правами. 

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. 

Стаття 5 

Україна є республікою 

Респу́бліка (від лат. res publica — справа громади) — форма державного 
правління, за якої верховна влада у державі (суверенітет) належить Народу, 
а верховні органи державної влади обираються на певний термін, з 
окресленими Законом повноваженнями; існує поділ влади на гілки: 
законодавчу, виконавчу, судову.  

Республіка відмінна від монархії — форми державного правління, при якій 
верховна державна влада належить одній особі — монарху, передається у 
спадок (або через вибори, в елекційній монархії). Сувереном у монархії є не 
Народ, а Монарх[1].  
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Народ у республіці — громадяни, у монархії — піддані.  

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування.  

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 
виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або 
посадовими особами. 

Ніхто не може узурпувати державну владу. 

Стаття 6 

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову. 

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 
законів України. 

Стаття 19 

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто 
не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України. 

 

Розділ IV  
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

Стаття 75 

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада 
України. 

Стаття 85 

До повноважень Верховної Ради України належить: 
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1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених 
розділом XIII цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 
73 цієї Конституції; 

3) прийняття законів; 

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 
контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття 
рішення щодо звіту про його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору; 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-
технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля; 

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією 
Конституцією; 

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України 
про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення 
миру, схвалення рішення Президента України про використання 
Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної 
агресії проти України; 

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури 
(імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України; 

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра 
України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ 
України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших 
членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету 
України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4680
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осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра 
України, членів Кабінету Міністрів України; 

12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента 
України Голови Служби безпеки України; 

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України 
відповідно до цієї Конституції та закону; 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про 
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних 
фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом 
України, здійснення контролю за їх використанням; 

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України; 

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів 
Рахункової палати; 

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про 
стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного 
банку України за поданням Президента України;  

19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради 
Національного банку України; 

20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої 
комісії за поданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій 
Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, а також 
Міністерства внутрішніх справ України; 

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, 
про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи 
про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 
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24) встановлення державних символів України; 

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади 
Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри 
Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади;  

26) призначення на посади третини складу Конституційного Суду України; 

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України 
про порушення нею Конституції України або законів України; 
призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, 
віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і 
перейменування населених пунктів і районів; 

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого 
самоврядування; 

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента 
України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про 
оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної 
ситуації; 

32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України 
та денонсація міжнародних договорів України; 

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією 
Конституцією та законом; 

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на 
вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України 
чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як 
однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України; 

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату 
Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради 
України та структури її апарату; 
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36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів 
права приватної власності; 

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін 
до неї. 

Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно 
до Конституції України віднесені до її відання. 

Стаття 92 

Виключно законами України визначаються: 

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні 
обов'язки громадянина; 

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без 
громадянства; 

3) права корінних народів і національних меншин; 

4) порядок застосування мов; 

5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) 
економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного 
простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; 

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади 
регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, 
материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; 
екологічної безпеки; 

7) правовий режим власності; 

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми 
антимонопольного регулювання; 

9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної 
справи; 

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів; 

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань 
громадян, засобів масової інформації; 
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12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної 
служби, організації державної статистики та інформатики; 

13) територіальний устрій України; 

14) судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; 
організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового 
розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання 
судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури; 

15) засади місцевого самоврядування; 

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст; 

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і 
забезпечення громадського порядку; 

18) правовий режим державного кордону; 

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної 
екологічної ситуації; 

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів; 

21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус 
народних депутатів України; 

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, 
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 
відповідальність за них. 

Виключно законами України встановлюються: 

1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система 
оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування 
фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус 
національної валюти, а також статус іноземних валют на території 
України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і 
зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, 
їх види і типи; 

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; 
порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших 
держав на території України; 
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3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів; 

4) порядок використання і захисту державних символів; 

5) державні нагороди; 

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання; 

7) державні свята; 

8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, 
що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального. 

Законом України оголошується амністія. 

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. 

Стаття 97 

Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради 
України звіт про виконання Державного бюджету України. 

Поданий звіт має бути оприлюднений. 

Стаття 98 

Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 
Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова 
палата. 

Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати 
визначаються законом. 

 

Розділ V  
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
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Стаття 102 

Президент України є главою держави і виступає від її імені. 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини 
і громадянина. 

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору. 

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; 

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, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4934
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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 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 
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необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної 
ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою 
України; 

22) призначає на посади третину складу 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 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 107 

Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з 
питань національної безпеки і оборони при Президентові України. 
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Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює 
діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і 
оборони. 

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. 

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує 
Президент України. 

До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять 
Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки 
України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ 
України. 

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати 
участь Голова Верховної Ради України. 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію 
указами Президента України. 

Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України 
визначаються законом. 

 

Розділ VI  
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ 

 

Стаття 113 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і 
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України у межах, передбачених цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією 
та законами України, а також указами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України. 
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Стаття 114 

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, 
Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри. 

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за 
поданням Президента України. 

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить 
Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції 
України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість 
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 
України. 

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України 
призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, 
інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою 
України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, 
спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
схваленої Верховною Радою України. 

Стаття 116 

Кабінет Міністрів України: 

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання 
Конституції і законів України, актів Президента України; 

1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття 
повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору; 

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 
політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального 
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки 
і природокористування; 
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4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-
технічного, соціального і культурного розвитку України; 

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління 
об'єктами державної власності відповідно до закону; 

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує 
виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 
бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної 
безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
України, митної справи; 

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 
влади; 

9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства 
та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, 
передбачених на утримання органів виконавчої влади; 

9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра 
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять 
до складу Кабінету Міністрів України; 

10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами 
України. 

Стаття 117 

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і 
розпорядження, які є обов'язковими до виконання. 

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, 
встановленому законом. 

Стаття 118 

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі 
здійснюють місцеві державні адміністрації. 
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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 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. 

Стаття 119 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 
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3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 
культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 
проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 
національно-культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними 
радами повноважень. 

 

Розділ VIII  
ПРАВОСУДДЯ 

 

Стаття 124 

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 
органами чи посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке 
кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди 
розглядають також інші справи. 

Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок 
урегулювання спору. 

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. 

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на 
умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. 

Стаття 129 

Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством 
права. 

Основними засадами судочинства є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588
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1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

2) забезпечення доведеності вини; 

3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості; 

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; 

5) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 
засобами; 

7) розумні строки розгляду справи судом; 

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 
законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення; 

9) обов’язковість судового рішення. 

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства. 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом 
присяжних. 

За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної 
відповідальності. 

Стаття 131-1 

В Україні діє прокуратура, яка здійснює: 

1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 
провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими 
діями органів правопорядку; 

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в 
порядку, що визначені законом. 

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом. 
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Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на 
посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент 
України. 

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й 
та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки 
поспіль. 

Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється 
виключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом. 

 

Розділ XI  
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Стаття 140 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи 
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 
міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 
Севастополі визначаються окремими законами України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 
встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. 

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції 
міських рад. 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів 
створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації 
населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

*** 


