
4.2.1. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА  

… 

Попередньо, до компетентного обговорення і всенародного затвердження, функції 

законодавчої гілки влади у матричній системі управління народною державою 

(республікою) можна представити Таблицею 2. 

 

Табл. 2 

Представницькі 

органи 

00.1.хх.ххх. ЗАКОНОДАВЧА ГІЛКА ВЛАДИ 

00.1.хх.ххх. 

Функції  

Пояснення 

10.1.хх.ххх.   

Верховна Рада 

10.2.01.ххх.  

Представницька 

Представництво інтересів народу – його 

законодавчої ініціативи 

10.1.02.ххх.  

Законодавча 

Формування, погодження та прийняття 

законів, розвиток законодавства 

10.1.03.ххх.  

Фінансова 

Погодження та 

затвердження бюджету країни 

10.1.04.ххх.  

Установча 

Участь у формуванні вищих виконавчих, а 

також судових органів 

10.1.05.ххх.  

Контрольна 

Контроль виконання законів, за 

діяльністю уряду, інших вищих органів і 

посадових осіб 

10.1.06.ххх.  

Політична 

Розробка та всенародне погодження 

напрямків і способів впровадження 

внутрішньої та зовнішньої політики  

20.1.хх.ххх.   

Обласні ради 

об’єднання 

територіальних 

громад з питань 

законодавства 

20.1.01.ххх.  

Представницька 

Представництво інтересів територіальних 

громад області  

20.1.02.ххх.  

Законодавча 

Формування, погодження та прийняття 

законодавчих ініціатив 

20.1.03.ххх.  

Фінансова 

Погодження та 

затвердження бюджету області 

20.1.04.ххх.  

Установча 

Участь у формуванні обласних виконавчих 

та судових органів 

20.1.05.ххх.  

Контрольна 

Контроль виконання законів, 

діяльності виконавчих органів, інших 

вищих органів і посадових осіб в області 

20.1.06.ххх.  

Політична 

Розробка та погодження нормативних актів 

забезпечення розвитку і управління 

областю, її територіями, ресурсами, 

об’єднання територіальної громади області 

30.1.хх.ххх.  

Районні ради 

об’єднання 

первинних 

територіальних 

громад з питань 

законодавства 

30.1.01.ххх.  

Представницька 

Представництво інтересів територіальних 

громад району  

30.1.02.ххх.  

Законодавча 

Формування, погодження та прийняття 

законодавчих ініціатив 

30.1.03.ххх.  

Фінансова 

Погодження та 

затвердження бюджету району 

30.1.04.ххх.  

Установча 

Участь у формуванні районних виконавчих 

та судових органів 

30.1.05.ххх.  

Контрольна 

Контроль виконання законів, 

діяльності виконавчих органів, інших 

вищих органів і посадових осіб в районі 

30.1.06.ххх.  

Політична 

Розробка та погодження нормативних актів 

забезпечення розвитку і управління 
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районом, його територіями, ресурсами, 

об’єднання територіальної громади району 

40.1.хх.ххх. 

Первинні ради 

територіальних 

громад з питань 

законодавства 

40.1.01.ххх.  

Представницька 

Представництво інтересів первинної 

територіальної громади  

40.1.02.ххх.  

Законодавча 

Формування, погодження та прийняття 

законодавчих ініціатив громадян 

40.1.03.ххх.  

Фінансова 

Погодження та 

затвердження бюджету первинної 

територіальної громади 

40.1.04.ххх.  

Установча 

Участь у формуванні органів 

самоврядування, підтримання правових 

норм, законів та територіальних 

нормативних актів 

40.1.05.ххх.  

Контрольна 

Контроль виконання законів, 

діяльності виконавчих органів, 

господарських формувань і посадових осіб 

територіальної громади 

40.1.06.ххх.  

Політична - 

Управлінська 

Розробка та погодження нормативних актів 

забезпечення розвитку і управління 

територіально. громадою, її територіями, 

ресурсами 

50.1.хх.ххх. 

Самоврядування 

та ініціатива 

50.1.01.ххх.  

Представницька 

Представництво інтересів громадян 

структурного підрозділу  

50.1.02.ххх.  

Законодавча 

Генерація та трансформація законодавчих 

ініціатив громадян 

50.1.03.ххх.  

Фінансова 

Погодження та 

затвердження бюджету структурного 

підрозділу 

50.1.04.ххх.  

Установча 

Формування структурних підрозділів, 

органів самоврядування, установка 

локальних правил поведінки 

50.1.05.ххх.  

Контрольна 

Ініціативний контроль виконання законів, 

діяльності виконавчих органів, 

господарських формувань і посадових осіб  

50.1.06.ххх.  

Політична - 

Управлінська 

Впровадження порядків і положень 

внутрішньої поведінки структурного 

підрозділу  

 


