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Нестеркіна А. Конституційно-правовий статус Адиіністрації Президента
України.– Рукопис.
   Випускова робота магістра зі спеціальності «Право». – 081
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра теорії, історії
держави та права. Кременчук, 2018.
  Пoвнота та ефективність реалізації повноважень глави держави багато в
чому залежить саме від правової та структурної організації допоміжних органів.
Такі правові умови встановлюють певний базис, перш за все, для більш чіткого
виконання функцій даних органів, а також гарантії щодо недопущення
зловживань з боку інших допоміжних структур у державному механізмі.
  Відповідно до п. 28 ст. 106 Конституції Президент України створює у
межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення
своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби.
Техніко-юридична конструкція п. 28 ст. 106 Конституції України свідчить про
те, що родовою ознакою органів, що входять до складу апарату Президента
України, є їх допоміжний характер.

Ключові слова: Конституція України, Президент України,
Адміністрація Президента України, Апарат Президента України.



Nesterkina A. Constitutional and legal status of the Adynistration of the
President of Ukraine .- Manuscript.
  Master's thesis on specialty 081 "Law". - Kremenchuk National University
named after Mikhail Ostrogradsky. Faculty of Law, Humanitarian and Social
Sciences. Department of Theory, History, State and Law. Kremenchug, 2018.
  The life and effectiveness of the powers of the head of state depends largely on
the legal and structural organization of subsidiary bodies. Such legal conditions
establish a certain basis, first of all, for a clearer performance of the functions of these
authorities, as well as safeguards to prevent abuses by other auxiliary structures in the
state machinery.According to paragraph 28 of Art. 106 of the Constitution, the 
President of Ukraine shall, within the limits of the funds provided for in the State 
Budget of Ukraine, create advisory, consultative and other subsidiary bodies and 
services for the exercise of his powers. The technical and legal structure of item 28 of
Art. 106 of the Constitution of Ukraine testifies that the generic feature of the organs 
forming part of the apparatus of the President of Ukraine is their subsidiary nature.

Keywords: Constitution of Ukraine, President of Ukraine, Administration of the
President of Ukraine, Office of the President of Ukraine.


