
4.2.2. ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

… 

Попередньо, функції законодавчої гілки влади у матричній системі управління 

народною державою можна представити Таблицею 3. 

В Таблиці 3 ми не ставимо завдання точного визначення усіх функцій виконавчої 

гілки влади для усіх горизонтальних адміністративно-територіальних рівнів народної 

влади. Ми лиш показуємо основний принцип виконання функцій. Пояснення для кожної 

функції кожного рівня повинно бути своє – індивідуальне. Кожна функція кожного рівня 

(комірка матриці) повинна підтримуватись своїми органами виконавчої влади народу, 

хоча їх виконання може бути і делеговане іншому органу (іншій комірці).  

 

Табл. 3 
Представницьк

і органи 

00.2.хх.ххх. ВИКОНАВЧА ГІЛКА ВЛАДИ 

00.2.хх.ххх. Функції  Пояснення 

 10.2.01.ххх.  

Загально-організаційна 

Систематизація, планування, кореляція дій 

структурних одиниць 

10.2.02.ххх.  

Виконавча  

Правозастосувальна функція виконання законів 

усіма структурними одиницями 

10.2.03.ххх.  

Правозахисна  

Підтримання загального конституційного порядку і 

відповідної до нього законності  

10.2.04.ххх.  

Регулятивна  

Керівництво, контроль, координація, планування, 

облік, прогнозування подій в державі 

10.2.05.ххх.  

Нормотворча 

Розробка, погодження і прийняття підзаконних, 

промислових і  господарських нормативних актів 

10.2.06.ххх.  

Наукова 

Стратегічне планування здійснення і впровадження 

фундаментальної і галузевої науки, впровадження 

для внутрішньої економіки за зовнішньої науково 

технологічної і промислової кооперації 

10.2.07.ххх.  

Економіко-фінансового 

розвитку 

Безперервний відкритий поточний економічний і 

ресурсний баланс і статистичний аналіз, висновки і 

прогнозування, рекомендації щодо оперативного 

регулювання усіх структур народної економіки 

10.2.08.ххх.  

Промислова  

 

Створення, розвиток і управління міністерств і 

відомств усіх галузей індустріальної економіки 

(сировинна, енергетична, переробна, виробнича, 

сільськогосподарська, оборонна, інформаційна, 

тощо) 

10.2.09.ххх.  

Матеріально-технічного 

забезпечення 

Кореляція планових і фактичних показників 

виробництва і споживання на базі державного 

резерву, ресурсних запасів довгострокової 

перспективи і оперативного застосування  

10.2.10.ххх.  

Соціально-економічна  

 

Забезпечувальна функція  створення умов для 

розвитку господарського будівництва, соціально-

культурного й адміністративного управління 

10.2.11.ххх.  

Зовнішніх відносин 

Засади впровадження і утримання відносин 

Республіки Україна з іншими державами, 

міжнародними організаціями. Підтримка 

міжнародного співробітництва на базі програм і 

проектів кооперації і розвитку.  

10.2.12.ххх.  

Регіонального розвитку 

Баланс економічних і соціальних інтересів регіонів 

країни, будівництво об’єктів регіонального, 

міжрегіонального і стратегічного значення 

10.2.13.ххх.  

Соціально-культурної сфери 

Підтримка і розвиток мистецтв, довкілля, музеїв, 

виставок, історичних пам’ятників, пропаганда 

здорового і культурного розвитку Української нації 

10.2.14.ххх.  

Оборонна  

Військової оборони, доктрина, принципи побудови і 

підтримки, забезпечення і розвиток.  

10.2.15.ххх.  

Охорони державних кордонів 

Прикордонна служба, контроль перетину, технічне та 

військове утримання кордонів країни 

10.2.16.ххх.  Політика національного культурного етнічного 



Міграційна розвитку, асиміляції, свободи пересувань через 

державні кордони, туризму та співробітництва із 

міжнародною спільнотою 

10.2.17.ххх.  

Екологічної безпеки 

Перехід на повністю безвідходні способи 

виробництва і споживання, круговий обіг 

енергетичних ресурсів виробництва і споживання. 

Аналіз, прогнозування і запобігання екологічним 

катастрофам 

10.2.18.ххх.  

Санітарно-епідеміологічної 

безпеки 

Протидії епідемічним захворювань науково і 

практичного характеру, матеріально-технічне, 

фахове забезпечення  і безперервний контроль 

населення 

10.2.хх.ххх.  

Кабінет міністрів 

Створення, підтримання і розвиток системи 

оперативного резервного призову, способів і засобів 

громадянської оборони 

10.2.20.ххх.  

Безпеки від надзвичайних 

ситуацій 

Створення, підтримання і розвиток системи 

оперативного виявлення і нейтралізації 

надзвичайних ситуацій, їх попередження і усування 

їх наслідків, оперативне реагування, спасіння 

населення, майна населення і держави 

10.2.21.ххх.  

Соціального забезпечення і 

захисту 

Контроль та допомога народжуваності, розвитку 

дітей, учбового процесу та гідного Людини і 

Громадянина життя, дотримання принципів 

соціальної справедливості суспільної формації 

Українського народу 

10.2.22.ххх.  

Внутрішньої безпеки 

Забезпечення прав і свобод громадянина у 

повсякденному житті, превентивні міри та 

оперативна підтримка громадського порядку, 

боротьби із злочинністю, примус до справедливості і 

застосування законів, ізоляція порушників і передача 

справ подальшої судьби порушників до юрисдикції 

органів судової гілки влади 

10.2.23.ххх.  

Державної охорони  

Державна охорона юридичних та фізичних осіб від 

диверсійних, рейдерських, інших насильницьких 

протиправних і незаконних загроз життю громадян, 

майну будь-якої власності 

10.2.24.ххх.  

Зовнішньої розвідки 

Створення і підтримка системи виявлення скритих 

зовнішніх загроз від іноземних держав, коаліцій та 

угрупувань, розробка та застосування способів 

нейтралізації таких загроз на початку існування до 

розкриття у активну фазу 

10.2.25.ххх. 

Контррозвідки 

 

Створення і підтримка системи виявлення скритих 

внутрішніх загроз від агентів іноземного впливу та 

колаборантів, розробка та застосування способів 

нейтралізації таких загроз на початку існування до 

розкриття у активну фазу 

10.2.26.ххх.  

Терористичної і диверсійної 

безпеки 

 

Створення і підтримка системи виявлення 

терористичних і диверсійних загроз, розробка та 

застосування способів нейтралізації таких загроз на 

початку існування до розкриття у активну фазу 

10.2.27.ххх.  

Інформаційна безпека 

населення 

 

Комплекс засобів виявлення, попередження та 

запобігання дезінформації, ідеологічній пропаганді 

політичного і релігійного напрямку, неприродних і 

антисоціальних відносин людей, знищення культури 

спілкування, чистоти мови, виховання та 

національних традицій, пропаганди жорстокості і 

насильства 

10.2.28.ххх.  

Виховна 

Виховання на усіх етапах розвитку: від народження  

до набуття повноцінного статусу громадянина у 

відповідності до основних принципів справедливого 

гармонійного співіснування із соціумом і природою, 

любові до сім’ї та батьківщини 



10.2.29.ххх.  

Освітня  

Обов’язкова початкова, середня, вища освіта у 

відповідності до здібностей і запиту громадян 

10.2.30.ххх.  

Просвітництва 

Повне безперервне достовірне поточне інформування 

громадян відносно принципів, функцій, способів, 

засобів, суб’єктів та об’єктів, якісних та кількісних 

характеристик будь-якої сфери життєдіяльності в 

середині країни та за її межами. 

 10.2.31.ххх.  

Охорони здоров’я 

Забезпечення у виховних та супутніх способах 

організації життєдіяльності в усіх підприємствах та 

організаціях на усіх рівнях норм і принципів 

здорового життя 

10.2.32.ххх.  

Медицини 

Розвиток, застосування та забезпечення населення 

медичними препаратами, способами та засобами 

лікування  

10.2.33.ххх.  

Обліку і контролю 

Створення і підтримка на основі сучасних 

інформаційних технологій безперервних систем 

контролю та публічного оприлюднення усіх 

економічних, виробничих і соціальних процесів, 

формування способів недоцільного зловживання та 

порушення законів, оперативної системи 

запобіганню порушень, оперативної ізоляції 

порушників, їх покарання та публічного контролю 

виконання покарання 

10.2.34.ххх.  

Пенітенціарної системи 

Створення та утримання пенітенціарних закладів 

відбування покарань за скоєння злочинів проти 

громадян і їх держави 

20.2.хх.ххх.  

Виконкоми 

обласного 

об’єднання 

територіальних 

громад 

 

20.2.01.ххх. Загально-організаційна 

Заповнення змісту 

функцій для цього – 

обласного рівня  

об’єднання територіальних громад  

пропонується читачеві 

20.2.02.ххх. Виконавча  

20.2.03.ххх. Правозахисна  

10.2.04.ххх. Регулятивна  

20.2.05.ххх. Нормотворча 

20.2.06.ххх. Наукова 

20.2.07.ххх. Економіко-фінансового 

розвитку 

20.2.08.ххх. Промислова  

20.2.09.ххх. Матеріально-технічного 

забезпечення 

20.2.10.ххх. Соціально-економічна  

20.2.11.ххх. Зовнішніх відносин 

20.2.12.ххх. Регіонального розвитку 

20.2.13.ххх. Соціально-культурної 

сфери 

20.2.14.ххх. Оборонна  

20.2.15.ххх. Охорони державних 
кордонів 

20.2.16.ххх. Міграційна 

20.2.17.ххх. Екологічної безпеки 

20.2.18.ххх. Санітарно-
епідеміологічної безпеки 

20.2.19.ххх. Громадянської оборони 

20.2.20.ххх. Безпеки від надзвичайних 

ситуацій 

20.2.21.ххх. Соціального 
забезпечення і захисту 

20.2.22.ххх. Внутрішньої безпеки 

20.2.23.ххх. Державної охорони  

20.2.24.ххх.  Зовнішньої розвідки 

20.2.25.ххх. Контррозвідки 

20.2.26.ххх. Терористичної і 

диверсійної безпеки 

20.2.27.ххх. Інформаційної безпеки 

населення 

20.2.28.ххх. Виховна 

20.2.29.ххх. Освітня  

20.2.30.ххх. Просвітництва 

20.2.31.ххх. Охорони здоров’я 

20.2.32.ххх. Медицини 

20.2.33.ххх. Обліку і контролю 

20.2.34.ххх. Пенітенціарної системи 

30.2.хх.ххх. 30.2.01.ххх – Заповнення змісту 



Виконкоми 

районного 

об’єднання 

територіальних 

громад 

30.2.34.ххх – 
 

функцій для цього – 

районного рівня 

об’єднання територіальних громад 

пропонується читачеві 

40.2.хх.ххх.  

Виконком 

ПЕРВИННОЇ 

територіальної 

громади 

40.2.01.ххх – 

40.2.34.ххх – 
 

Заповнення змісту 

функцій для цього – 

рівня 

ПЕРВИННИХ територіальних громад 

пропонується читачеві 

50.2.хх.ххх.  

Керівник 

структурного 

підрозділу 

51.2.хх.ххх. 

52.2.хх.ххх. 

53.2.хх.ххх. 

54.2.хх.ххх. 

55.2.хх.ххх. 

56.2.хх.ххх. 

57.2.хх.ххх. 

50.2.01.ххх – 50.2.34.ххх 
 

 

 

51.2.01.ххх – 51.2.34.ххх 

52.2.01.ххх – 52.2.34.ххх 

53.2.01.ххх – 53.2.34.ххх 

54.2.01.ххх – 54.2.34.ххх 

55.2.01.ххх – 55.2.34.ххх 

56.2.01.ххх – 56.2.34.ххх 

57.2.01.ххх – 57.2.34.ххх 

Заповнення змісту 

функцій для цього – 

рівня структурних підрозділів  

ПЕРВИННИХ територіальних громад 

пропонується читачеві 

 

 


