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Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

України та призначення позачергових виборів 

 
 

Конституція України у частині шостій статті 83 передбачає, що до складу 

коаліції депутатських фракцій входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України.  

Згідно положень частини сьомої статті 83 Основного Закону України 

коаліція депутатських фракцій має бути сформована протягом місяця з дня 

припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.  

 

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України за 

Конституцією України формування коаліції є обов’язковою умовою її 

повноважності (підпункт 5.3 пункту 5 мотивувальної частини Рішення від 25 

червня 2008 року № 12-рп/2008).  

Ознаками коаліції є наявність депутатських фракцій, а також більшості 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України 

(абзац 4 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 

України від 6 квітня 2010 року № 11-рп/2010). 

Вимога щодо сукупної чисельності народних депутатів України, які 

формують коаліцію депутатських фракцій, стосується як моменту формування 

коаліції, так і всього періоду її діяльності. Зменшення чисельного складу коаліції 

депутатських фракцій до кількості народних депутатів, меншої ніж визначено 

Конституцією України, тягне припинення її діяльності з моменту настання 

такого зменшення (підпункт 3.2.1 та підпункт 3.3 пункту 3 мотивувальної 

частини Рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 року № 16-

рп/2008). 

Якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України відсутня коаліція 

депутатських фракцій, яка б відповідала вимогам статті 83 Конституції України, 

то Президент України має право достроково припинити повноваження 

Верховної Ради України (абзац 3 підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини 

Рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 року № 16-рп-2008). 

 

З огляду на викладене,  

керуючись положеннями частини шостої та сьомої статті 83 Конституції 

України та відповідними правовими позиціями Конституційного Суду України, 



беручи до уваги той факт, що коаліція депутатських фракцій «Європейська 

Україна» була утворена у Верховній Раді України восьмого скликання 27 

листопада 2014 року шляхом підписання угоди про коаліцію головами 

депутатських фракцій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», 

«Об’єднання «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина», однак після виходу із її складу депутатських фракцій 

«Радикальна партія Олега Ляшка, «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та 

«Об’єднання «Самопоміч», починаючи з 19 лютого 2016 року, до її складу 

входять лише депутатські фракції «Блок Петра Порошенка» та «Народний 

фронт», фактична чисельність яких є меншою ніж більшість від конституційного 

складу Верховної Ради України,  

враховуючи відсутність угоди про коаліцію депутатських фракцій, яка була 

б підписана після 19 лютого 2016 року більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України та підтверджувала існування коаліції депутатських 

фракцій, яка відповідає вимогам частини шостої статті 83 Конституції України,  

відповідно до частини другої статті 77, пункту 1 частини другої статті 90, 

пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 

 

1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого 

скликання. 

2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на ______ 2019 

року. 

3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових 

виборів до Верховної Ради України. 

4. Центральній виборчій комісії забезпечити підготовку та проведення 

позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції 

України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших 

законів України. 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

 

Президент України                                                   В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

 

 

м. Київ 

____ 2019 року 

№ _______ 

 

 


