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Від: Міністра Кабінету Міністрів України О. М. НЕМЧІНОВА 
 

Стосовно: закріплення віце-прем’єр-міністрів України за адміністративно-

територіальним одиницями 
 

1. Суть питання 

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” до 

основних завдань Кабінету Міністрів України належать спрямування та координація роботи 

міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю. 

Відповідно до частини другої статті 1 та частини першої статті 39 Закону України “Про 

Кабінет Міністрів України” 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; 

спрямовує діяльність органів виконавчої влади на сприяння ефективному 

функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом 

прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих 

органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань 

місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Частиною першою статті 43 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” 

передбачено, що Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України згідно з 

визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень представляє в 

установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами. 

Питання, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України, визначено 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274. 

З метою забезпечення створення умов належної взаємодії Кабінет Міністрів України з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, вбачається за 

доцільне закріпити віце-прем’єр-міністрів України за адміністративно-територіальним 

одиницями, в тому числі для забезпечення дотримання загальних принципів та вимог щодо 

організації робочих поїздок Президента України та Прем’єр-міністра України в межах 

держави, участі центральних і місцевих органів виконавчої влади в їх підготовці та 

проведенні. 

Загальні принципи та вимоги щодо організації робочих поїздок Прем'єр-міністра 

України в межах держави, участі центральних і місцевих органів виконавчої влади в їх 

підготовці та проведенні, визначено Порядком підготовки та проведення робочих поїздок 

Прем'єр-міністра України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2001 р. № 1747. 
 

2. Пропозиції 

Ураховуючи зазначене та за результатами наради, проведеної під головуванням 

Прем’єр-міністра України 2 вересня 2020 року, пропонується закріпити віце-прем’єр-

міністрів України за адміністративно-територіальним одиницями згідно з додатком 

(додається). 
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