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ОБГОВОРЕННЯ
РОБОТИ НАПРЯМКУ
ПРОПАГАНДИ

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ВЛАДИ В ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
ВІД НИНІШНЬОЇ СИСТЕМИ Частина №2.
Ми продовжуємо порівнювати державницькі норми Конституції України та положення Громадянської республіки. Пропонуємо вашій увазі продовження.

№ Конституція України ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Ст.
80

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його 
органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи 
заарештовані.

Делегати несуть відповідальність за 
порушення Закону на загальних підставах. 
Делегати несуть Громадянську 
відповідальність. Громадянська 
відповідальність полягає у збільшенні 
або зменшенні кількості делегованих 
повноважень в залежності від 
результативності дій делегата. 

Ст.
85

До повноважень Верховної Ради України належить:
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;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного роз-
витку, 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 Кон-
ституції;
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 Антимо-
нопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного 
майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабі-
нету 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 орга-
нізаціям, 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 радіо-
мовлення;
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 Украї-
ни до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; вислов-
лення 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 надзвичай-
ного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевос-
тей 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 народ-
них депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конститу-
ційного 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;
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.

До повноважень Верховної Громадян-
ської ради належать абсолютно всі 
питання управління державою. 

Верховна Громадянська Рада може 
створювати будь-які органи державної 
влади та органи місцевого самовряду-
вання, та делегувати їм будь-які свої 
повноваження.  

Вся відповідальність за діяльність 
державних органів  лежить на Верхо-
вній Громадянській Раді.

Вся відповідальність за виконання 
делегованих повноважень органами 
місцевого самоврядування, лежить на 
делегатах відповідних органів місце-
вого самоврядування. 

Ст.
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.

Посада президента України не є 
обов’язковою та може бути створена 
у разі необхідності. Повноваження 
Президента в цьому разі також визна-
чаються Верховною Громадянською 
Радою. 

Ст.
103

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таєм-
ного голосування строком на п'ять років.

Продовження на стор. 2



Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Адреса: 04119, м. Київ-119, а/с 113.
Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально 
збережений. Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
Тираж: 2071 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 201__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
КОД ЄДРПОУ: 26089233, РАХУНОК №: 26006053170170
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м.КИЇВ 
МФО: 321842

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 777
24.10.18-30.10.18 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Ст. 
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 пере-
говори 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 Конститу-
ції України, 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 Украї-
ни;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конститу-
ційного 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 Зброй-
них 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 оголо-
шує у разі 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 Украї-
ні;
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.

Ця стаття відсутня. 

Ст. 
113

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

Ст. 
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 депу-
татських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фрак-
ції, 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 Прези-
дента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра 
України.

Прем’єр-міністра України призначає 
Верховна Громадянська Рада. 
Склад Кабінету Міністрів України ви-
значає Прем’єр-міністр України.

Ст. 
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;
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.

Місцеві державні адміністрації ство-
рюються там, де з певних причин не 
створений або ліквідований орган 
місцевого самоврядування.

Ст. 
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 за-
коном 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 Міжнародно-
го кримінального суду.

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.
Принцип справедливості суду може 
бути забезпечений в тому числі через 
суд присяжних.
Україна може визнати юрисдикцію 
Міжнародного кримінального суду на 
умовах, визначених Римським статутом 
Міжнародного кримінального суду.

Продовженяя таблиці - в наступних номерах.
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