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Державний устрій України
Конституція України – це Основний Закон Держави. Нова Конституція України була
прийнята
28 червня 1996 року. Т
ому день 28 червня вважається всенародним святом.
Держава – це велика сім’я. В сім’ї про все і про всіх піклуються батьки. А хтож піклується
про добробут держави? Народ обирає народних депутатів. Для цього в Україні
відбуваються вибори до парламенту – Верховної Ради України.
Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в України.
Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є
гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України додержання
Конституції України, прав і свобод людини.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До
складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єр-міністр України, Перший
віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри. Персональний склад Кабінету Міністрів
України призначається Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

СИМВОЛИ УКРАЇНИ

Герб – це розпізнавальний знак держави, символ влади. 19 лютого 1992 року Верховна
Рада України затвердила малий Державний Герб України – зображення золотого
тризуба на синьому полі.

Прапор – це кольорове полотнище, часто з певним зображенням. Це офіційна емблема
держави, символ її суверенітету. Верховна Рада України
28 січня 1992 року з
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атвердила Державний Прапор України.
Згідно зі статтею 20-ю Конституцією України, Державним Прапором України є стяг із
двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Гімн – це урочиста пісня, виконання якої пов’язане зі святковими, урочистостями,
офіційними державними заходами, військовими парадами. Згідно зі ст. 20 Конституції
України, Державним Гімном є національний гімн М.Вербицького зі словами,
затвердженими законом. 6 березня 2003 року Указом Президента України Державним
Гімном України затверджено національний гімн на музику М.Вербицького на слова
П.Чубинського:
ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА
Ще не вмерла України
Ні слава, ні воля.
Ще нам, браття молодії,
Усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки,
Як роса на сонці.
Запануєм і ми браття,
У своїй сторонці.
Приспів:
Душу, тіло ми положим
За нашу свободу.
І покажем, шо ми, браття,
Козацького ролу.
Станем, браття, в бій кривавий
Від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати
Не ламо нікому;
Чорне морс ше всміхнеться,
Дід Дніпро зрадіс,
Ще у нашій Україні
Доленька наспіє.
Приспів:
А завзяття, праця щира
Свого ше покаже,
Ще ся волі в Україні
Піснь гучна розляже,
За Карпати відіб'ється,
Згомонить степами,
України слава стане
Поміж народами.
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