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АНОТАЦІЯ 

 

 

Бойко О.В. Гарантії забезпечення законності надання публічних послуг 

в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні, виокремлено 

проблеми їх нормативного закріплення та практичної реалізації, 

сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій 

сфері і практики його застосування. 

Визначено поняття, ознаки та види гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг в Україні. Запропоновано визначення гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг, під якими слід розуміти 

правові норми, що визначають специфічні юридичні засоби, умови та 

порядок реалізації прав, юридичні засоби їх охорони та захисту у разі 

порушення з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу 

адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, 

посвідчення тощо. Розкрито принципи гарантії забезпечення законності 

надання публічних послуг. Охарактеризовано правове регулювання гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг у вітчизняному 

законодавстві. Розкрито оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 

(адміністративне судочинство). Здійснено системний аналіз контролю за 

діяльністю суб’єктів публічної адміністрації  щодо надання публічних 
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послуг. Охарактеризовано звернення фізичних осіб як вид гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні. Розкрито 

особливості притягнення до відповідальності осіб за відмову в наданні 

публічних послуг. Узагальнено зарубіжний досвід гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг і виділено його позитивні здобутки для 

запровадження в Україні. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства, що регулює гарантії забезпечення законності надання 

публічних послуг та практики його реалізації. 

До ознак гарантій забезпечення законності надання публічних послуг 

віднесено: регламентація нормативно-правовими актами; наявність 

специфічних юридичних засобів, встановлення певних умов та порядку 

реалізації прав суб’єктів звернення;  юридичні засоби охорони прав суб’єктів 

споживачі публічних послуг; захист у разі порушення з розгляду заяви 

фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, 

дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення). 

Розкрито принципи гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг, в результаті чого запропоновано їх поділ на:  загальні  та 

спеціальні. Акцентовано увагу на дотриманні принципу законності 

публічних послуг, який полягає в чіткому правовому регулюванню виключно 

законами України, а не підзаконними нормативно-правовими актами з метою 

усунення численних прогалин та колізій законодавства, що застосовується 

суб’єктами забезпечення законності надання публічних послуг. 

Охарактеризовано правове регулювання гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг у вітчизняному законодавстві. Основні 

проблеми гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, які 

потребують вирішення на законодавчому рівні є: колізії в законах України, 

що призводять до різного тлумачення певних положень як суб’єктами влади, 

так і суб’єктами звернення (фізичними чи юридичними особами); відсутність 

державної політики щодо гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг, що полягає в  різноманітності понять видів послуг  
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(державні, адміністративні, муніципальні, соціальні та інші види послуг) у 

підзаконних нормативно-правових актах;  неузгодженість підзаконних 

нормативно-правових актів між собою, що призводить до різного тлумачення 

норм відповідними органами влади; недосконалий порядок оскарження 

рішень дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації; відсутній 

громадський контроль за наданням публічних послуг тощо. 

Розкрито оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку. 

Запропоновано під оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг розуміти нормативно 

врегульовану процедуру вчинення процесуальних дій, що забезпечують 

законний і об’єктивний розгляд справ у адміністративному та/або судовому 

порядку щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб з 

приводу розгляду заяви особи (фізичної або юридичної) про видачу 

адміністративного акта (рішення, постанова або ухвала на отримання 

дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, сертифікату тощо). 

З’ясовано, що найчастіше предметом оскарження у порядку 

адміністративного судочинства є дії, рішення чи бездіяльність органів 

публічної адміністрації з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме та рухоме майно, реєстрації актів цивільного стану, в тому числі з 

питань реалізації міграційної та митної політики.  

Здійснено системний аналіз контролю за діяльністю суб’єктів публічної 

адміністрації  щодо надання публічних послуг. 

Встановлено, що контроль та нагляд за додержанням законодавства з 

надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації має такі 

форми: 1) парламентський контроль, який здійснюється Верховною Радою 

України; Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 

Конституційним судом України; 2) адміністративний контроль, реалізація 

якого покладається насамперед на Кабінет Міністрів України; 3) 
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внутрішньосудовий контроль, функції якого виконують Верховний Суд 

України як суб’єкт перегляду судових рішень першої інстанції, апеляційної 

та касаційної інстанцій, а також Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 

що розглядає справи про доцільність застосування заходів дисциплінарного 

впливу на суддів, рішення яких суперечать вимогам законодавства та 

процесуальним нормативним положенням; 4) громадський контроль, який 

здійснюється громадськими організаціями та об’єднаннями.  

Акцентовано увагу, що контроль за додержанням законодавства щодо 

надання публічних послуг полягає в оптимізації, тобто посилити 

громадський контроль та створити ефективний зворотний зв’язок з 

організаціями громадянського суспільства шляхом розробки та 

впровадження проекту «Розповсюдження недержавного моніторингу за 

наданням якісних публічних послуг», за допомогою якого підвищиться якість 

надання публічних послуг відповідними суб’єктами публічної адміністрації 

тощо. 

Охарактеризовано звернення фізичних осіб як вид гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні. Визначено 

доцільність прийняття адміністративного регламенту, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України, предметом якого мають стати 

особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг в адміністративному порядку.  

 Розкрито особливості притягнення до відповідальності осіб за відмову 

в наданні публічних послуг. Запропоновано під адміністративною 

відповідальністю за відмову в наданні публічних послуг розуміти 

застосування до осіб, які порушили не тільки надання та отримання певного 

адміністративно-правового акта, а й порядок поводження з об’єктом 

підвищеної небезпеки тощо, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою 

негативні наслідки для цих осіб і накладаються уповноваженими на те 

органами чи посадовими особами на підставах, встановлених нормами 

адміністративного законодавства. 
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Запропоновано:  прийняття Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

за порушення законодавства у сфері надання публічних послуг»; ІІ) 

закріпити положення у Законі України «Про адміністративні послуги» 

оптимізації системи державного контролю та нагляду за сферою 

адміністративних (публічних) послуг шляхом запровадження обов’язковості 

адміністративного порядку оскарження управлінських актів чи фактів 

бездіяльності владних суб’єктів, що повинно передувати стадії судового 

оскарження. 

Ключові слова: відповідальність, гарантія, законність, контроль, 

оскарження, публічна послуга.  

 

 

SUMMARY 

 

Boiko O.V. Guarantees to ensure the legality of the provision of public 

services in Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 "Administrative 

Law and Process; finance law; information law". – Zaporizhzhya National 

University, Zaporizhzhya, 2020. 

The dissertation presents the theoretical generalization and new solution of 

the scientific problem, which is manifested in defining the essence of guarantees 

for ensuring the legitimacy of the provision of public services in Ukraine, identifies 

the problems of their normative fixing and practical implementation, proposes the 

improvement of the current legislation in this field and practice. 

The concepts, features and types of guarantees for ensuring the legality of 

the provision of public services in Ukraine are defined. It is proposed to define 

guarantees for ensuring the legality of the provision of public services, under 

which should be understood the legal norms that determine specific legal means, 
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conditions and procedure for the exercise of rights, legal means of their protection 

and protection in case of violation of an application of an individual or legal entity 

to issue an administrative act (decision , permit, license, certificate, act, certificate, 

etc. The principles of guaranteeing the lawfulness of the provision of public 

services are disclosed. The appeal of the decisions, actions or omissions of public 

administration entities in the provision of public services in the judicial order 

(administrative justice) .The systematic analysis of control over the activity of 

public administration entities in the provision of public services is described. of 

individuals as a form of guarantee of ensuring the legality of the provision of 

public services in Ukraine. The peculiarities of bringing to justice persons for 

refusing to provide public services public services. Foreign experience of 

guarantees of legality of provision of public services is generalized and its positive 

achievements for implementation in Ukraine are highlighted. The proposals for 

improvement of the legislation governing guarantees for ensuring the legality of 

the provision of public services and the practice of its implementation are 

substantiated. 

The features of the guarantees of ensuring the legality of the provision of 

public services include: regulation by legal acts; availability of specific legal 

remedies, establishment of certain conditions and procedure for exercising the 

rights of subjects of treatment; legal remedies for the protection of the rights of 

public service consumers; protection in case of violation of the application of an 

administrative or legal person (decision, permit, license, certificate, act, certificate) 

when considering an application of a natural or legal person. 

The principles of guarantees for ensuring the legality of the provision of 

public services are disclosed, and their division into: general and special ones is 

proposed. Attention is paid to observance of the principle of legality of public 

services, which consists in clear legal regulation exclusively by the laws of 

Ukraine, and not by by-laws in order to eliminate numerous gaps and conflicts of 

the legislation applied by the subjects of ensuring the legality of providing public 

services. 
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The legal regulation of guarantees for ensuring the lawfulness of the 

provision of public services in domestic legislation is characterized. The main 

problems of guarantees for ensuring the legitimacy of the provision of public 

services that need to be addressed at the legislative level are: conflicts in the laws 

of Ukraine, which lead to different interpretations of certain provisions by both 

entities and entities (individuals or legal entities); lack of a state policy on 

guarantees of ensuring the legality of the provision of public services, which 

consists in the diversity of concepts of types of services (state, administrative, 

municipal, social and other types of services) in the by-laws; the inconsistency of 

the by-laws with each other, which leads to different interpretations of the norms 

by the relevant authorities; imperfect order to appeal against decisions or actions of 

public administration entities; no public control over the provision of public 

services, etc. 

Appeals against decisions, actions or omissions of public administration 

entities concerning the provision of public services by court are disclosed. It is 

suggested to appeal against the decisions, actions or omissions of public 

administration entities for the provision of public services to understand the 

normatively regulated procedure of committing procedural actions that provide a 

lawful and objective consideration of cases in administrative and / or judicial order 

against the appeal of decisions, actions or omissions of executive bodies authorities 

and local self-government, their officials and officials regarding the consideration 

of an application of a person (natural or legal) to issue an administrative act 

(decision, decision or shaft for permission, license, registration, certificate, 

certificate, etc.). 

It has been found out that most often the subject of appeal in the procedure 

of administrative justice is the actions, decisions or omissions of public 

administration bodies on state registration of real rights to immovable and movable 

property, registration of civil acts, including issues related to the implementation of 

migration and customs policy. 

A systematic analysis of the control over the activity of public 
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administration entities in the provision of public services has been performed. 

It is established that the control and supervision over the observance of the 

legislation on the provision of administrative services by public administration 

entities takes the following forms: 1) parliamentary control exercised by the 

Verkhovna Rada of Ukraine; The Commissioner for Human Rights of the 

Verkhovna Rada of Ukraine; The Constitutional Court of Ukraine; 2) 

administrative control, the implementation of which rests primarily on the Cabinet 

of Ministers of Ukraine; 3) internal judicial review, the functions of which are 

performed by the Supreme Court of Ukraine as the subject of review of court 

decisions of the first instance, appellate and cassation instances, as well as the High 

Qualifications Commission of Judges of Ukraine, which considers cases on the 

expediency of applying disciplinary measures to judges whose decisions conflict 

with the requirements legislation and procedural regulations; 4) public control 

exercised by public organizations and associations. 

It is emphasized that the control over the observance of the legislation on the 

provision of public services is to optimize, ie to strengthen the public control and 

to create effective feedback to civil society organizations through the development 

and implementation of the project “Dissemination of non-governmental monitoring 

of the provision of quality public services through which improve the quality of 

public service delivery to relevant public administration entities and the like. 

Individuals' treatment is described as a type of guarantee of ensuring the 

legitimacy of the provision of public services in Ukraine. The expediency of 

adopting the administrative regulation approved by the Resolution of the Cabinet 

of Ministers of Ukraine has been determined. 

 The peculiarities of bringing to justice persons for refusal to provide public 

services are disclosed. It has been suggested under administrative responsibility for 

refusal to provide public services to understand the application to persons who 

have violated not only the provision and receipt of a certain legal act, but also the 

procedure for handling a high-risk object, etc., administrative penalties, which 

entail negative consequences for These persons are imposed by authorized bodies 
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or officials on the grounds established by the norms of administrative legislation. 

Proposed: adoption of the Law of Ukraine "On Amendments to Some 

Legislative Acts of Ukraine on Strengthening Accountability of Officials of State 

Authorities and Local Self-Government Bodies for Violation of Legislation in the 

Field of Public Services"; II) to consolidate the provisions of the Law of Ukraine 

“On Administrative Services” to optimize the system of state control and 

supervision over the sphere of administrative (public) services by imposing the 

obligation of administrative order to appeal against administrative acts or facts of 

inactivity of authorities, which should precede the stage of judicial appeal. 

Keywords: liability, guarantee, legality, control, appeal, public service. 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. У сучасному світі ступінь забезпеченості прав і 

свобод особи в різних сферах, зокрема й у сфері надання публічних послуг, є 

важливим показником досягнутого суспільством і державою рівня 

цивілізованості. Для реального здійснення кожним своїх суб’єктивних прав в 

Україні важливо визначити ті дієві механізми, які забезпечуватимуть 

можливість реалізації громадянами своїх прав у сучасних умовах політичних 

та економічних перетворень. Саме дієві юридичні гарантії здатні забезпечити 

практичну реалізацію кожною людиною закріплених за нею прав, у тому 

числі прав щодо отримання публічних послуг в Україні. 

З метою вирішення сучасних проблем у державі та на виконання 

доручення Кабінету Міністрів України Міністерством економіки України у 

2014 р. розроблена Стратегія розвитку України «Україна 2020: Стратегія 

національної модернізації», яка також знайшла своє відображення в Указі 

Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 

12 січня 2015 р. Вона передбачає 60 реформ, спеціальних програм у різних 

напрямах, у тому числі запровадження якісних гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг, виконання яких підготує Україну до 

подання заявки на набуття членства в Європейському Союзі. 

Водночас у функціонуванні системи надання публічних послуг в 

Україні, зокрема й гарантій забезпечення законності їх надання, нині є 

суттєві проблеми щодо забезпечення об’єктивного, своєчасного, 

справедливого та, найголовніше, якісного надання споживачу (фізичній або 

юридичній особі) зазначених послуг. З-поміж цих проблем можна назвати 

численні прогалини й колізії законодавства, яке застосовується суб’єктами 

забезпечення законності надання публічних послуг; механізм організації 

надання публічних послуг; відсутність дієвого контролю за наданням 

публічних послуг; проблеми правової культури посадових осіб, які наділені 
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повноваженнями щодо забезпечення законності надання публічних послуг; 

особливості притягнення до відповідальності за неякісне надання публічних 

послуг тощо. Наведене спричинює неможливість належної реалізації наявних 

гарантій забезпечення законності надання публічних послуг. 

Питання правового регулювання послуг як правової категорії 

перебувають у центрі уваги вчених, а їх різні аспекти досліджували такі 

науковці: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, К.К. Афанасьєв, 

В.Т. Білоус, Ю.П. Битяк, В.М. Бевзенко, Т.О. Буренко, Н.В. Васильєва, 

М.Ю. Віхляєв, І.П. Голосніченко, Н.Л. Губерська, П.В. Діхтієвський, 

Д.О. Власенко, Т.Є. Кагановська, Р.А. Калюжний, Л.П. Коваленко, 

С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

С.Ф. Константінов, О.Л. Копиленко, С.О. Кузніченко, О.В. Кузьменко, 

Ю.Х. Куразов, Є.В. Курінний, В.С. Куйбіда, А.С. Лагода, Є.О. Легеза, 

Д.М. Лук’янець, П.С. Лютіков, Т.О. Мацелик, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, 

Р.В. Миронюк, Ю.В. Оніщик, Г.М. Писаренко, Д.В. Приймаченко, 

В.Й. Развадовський, А.О. Селіванов, О.С. Сосновик, С.Г. Стеценко, 

Д.В. Сухінін, В.П. Тимощук, О.Г. Циганов, Ю.М. Шаров, А.М. Школик, 

І.М. Шопіна та інші. 

З огляду на важливість і наукову цінність наявних досліджень, а також 

віддаючи належне досягненням учених у теоретичних і практичних питаннях 

гарантій забезпечення законності надання публічних послуг в Україні, 

можемо констатувати, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

відсутнє комплексне дослідження саме гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг в Україні. Зазначене зумовило необхідність 

проведення системного монографічного дослідження гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні, що відповідає тенденціям 

вітчизняного державотворення, а також обґрунтування потреби в розробленні 

концептуальних підходів до вдосконалення гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
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має безпосереднє відношення до Указу Президента України «Про заходи 

щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 

22 липня 1998 р. № 810/98, Пріоритетних напрямків розвитку правової науки  

на 2016–2020 рр., затверджених Постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р., Плану законодавчого 

забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради 

України від 04 червня 2015 р. № 509-VІІ, Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., затвердженої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276, а також до планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2014–2018 рр., 

комплексних науковий проєктів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження основних напрямків 

реформування законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0111U008532). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 

джерел розкрити сутність гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг в Україні, виокремити проблеми їх нормативного 

закріплення й практичної реалізації, сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

застосування. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі 

необхідно вирішити такі основні задачі: 

– визначити поняття, ознаки й види гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг в Україні; 

– розкрити принципи гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг; 
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– охарактеризувати правове регулювання гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг у вітчизняному законодавстві; 

– охарактеризувати оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 

(адміністративне судочинство); 

– здійснити системний аналіз контролю за діяльністю суб’єктів 

публічної адміністрації щодо надання публічних послуг; 

– охарактеризувати звернення фізичних осіб як вид гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні; 

– розкрити особливості притягнення до відповідальності осіб за 

відмову в наданні публічних послуг; 

– узагальнити зарубіжний досвід гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг та виділити його позитивні здобутки для 

запровадження в Україні; 

– обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке 

регулює гарантії забезпечення законності надання публічних послуг, і 

практики його реалізації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з наданням 

публічних послуг. 

Предметом дослідження є гарантії забезпечення законності надання 

публічних послуг в Україні. 

Методи дослідження. У роботі використано сукупність методів 

наукового пізнання, що дало змогу забезпечити концептуальну єдність 

дисертаційної роботи. Методологічною основою дослідження стали загальні 

та спеціальні методи наукового пізнання. 

За допомогою діалектичного методу розглянуто проблеми, які 

виникають у процесі розкриття гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг, що сприяло формулюванню більш ґрунтовних і вичерпних 

висновків дисертаційної роботи. Використання законів формальної логіки та 

таких її методів, як індукція й дедукція, аналіз і синтез, дало змогу чітко 



19 

 

визначити шлях дослідження від загального до особливого та, відповідно, 

структурно-логічну схему дисертаційної роботи, виявити історіографію 

дослідження гарантій забезпечення законності надання публічних послуг у 

вітчизняній правовій доктрині (розділ 1). Формально-юридичний метод 

використано для констатації й аналізу окремих правових норм гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг (підрозділи 1.2, 1.3, 

розділ 2). Логіко-семантичний метод дав можливість побудувати, поглибити 

та конкретизувати категоріальний апарат (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2). За 

допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано особливості 

зарубіжного досвіду правового регулювання гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг (підрозділ 3.1). Зі спеціально-наукових 

методів юридичної науки використано формально-догматичний метод, який 

дав змогу проаналізувати адміністративне законодавство, визначити 

нормативно-правовий зміст гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг, виявити наявні проблеми та запропонувати можливі 

шляхи їх вирішення (підрозділи 1.4, 2.4, 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти 

Президента України й Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

а також міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням, у якому 

розкрито сутність гарантій забезпечення законності надання публічних 
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послуг в Україні. Наукова новизна здійсненого дослідження відображена в 

таких концептуальних положеннях: 

уперше: 

 запропоновано авторське визначення гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг, під якими варто розуміти правові 

норми, що визначають специфічні юридичні засоби, умови й порядок 

реалізації прав, юридичні засоби їх охорони та захисту в разі порушення у 

процесі розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу 

адміністративного акта (рішення, дозволу, ліцензії, сертифіката, акта, 

посвідчення тощо); 

 обґрунтовано віднести до видів гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг в Україні оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів із надання публічних послуг; контроль за діяльністю відповідних 

суб’єктів щодо надання публічних послуг; звернення фізичних осіб 

(громадян та осіб без громадянства) відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян»; притягнення до відповідальності публічних 

службовців за відмову в наданні певного виду публічних послуг; 

 виокремлено й охарактеризовано основні напрями реалізації 

гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, зокрема: 

правовий, інформаційний, організаційний, методичний; 

удосконалено: 

 наукові розробки щодо поділу принципів гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг на загальні (верховенство права, 

законність, рівність, відкритість і прозорість, оперативність і своєчасність, 

безперервність, результативність, доступність, юридична відповідальність 

суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб тощо) та спеціальні 

(юридична визначеність; зведення до раціонального мінімуму кількості 

документів і процедурних дій, що вимагаються для надання публічних 

послуг; захист персональних даних; упровадження нових організаційних 
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форм надання публічних послуг, більш зручних для фізичних і юридичних 

осіб, тощо); 

 наукові тези щодо доцільності запровадження скороченого 

провадження з оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг у порядку адміністративного 

судочинства; 

 наукові тези щодо вивчення зарубіжного досвіду гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг у розвинених країнах 

(Французькій Республіці, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Великій 

Британії, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина тощо) та 

вироблення шляхів його запровадження у вітчизняне законодавство. Зокрема, 

надано пропозиції щодо розроблення та прийняття відповідних програм на 

рівні органів публічної адміністрації з метою забезпечення якості 

обслуговування населення, підвищення професіоналізму службовців у сфері 

надання публічних послуг, удосконалення електронного надання публічних 

послуг шляхом забезпечення надійного захисту електронного підпису, а 

також удосконалення чинного законодавства тощо; 

набули подальшого розвитку: 

 пропозиції про запровадження електронної форми подання 

адміністративної скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг, що підвищує ефективність 

подолання корупційних ризиків, які виникають у разі безпосереднього 

спілкування із суб’єктом владних повноважень; 

 пропозиції щодо вдосконалення правових основ гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг у частині регламентації 

процедур шляхом прийняття Закону України «Про адміністративні 

процедури», у якому необхідно закріпити процедурні аспекти правової 

регламентації надання публічних послуг; 

 пропозиції щодо розроблення та прийняття Закону України «Про 

публічні послуги», у якому необхідно визначити загальні положення, вимоги 
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до порядку надання публічних послуг, адміністративні процедури, порядок і 

форми контролю за наданням публічних послуг, порядок оскарження дій 

(бездіяльності) посадової особи, яка надає публічну послугу; 

 пропозиції щодо розроблення та прийняття Закону України «Про 

громадський контроль», у якому буде відображено особливості контролю як 

виду гарантій забезпечення законності надання публічних послуг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

— науково-дослідній діяльності – як основа для подальших наукових 

досліджень гарантій забезпечення законності надання публічних послуг (акт 

впровадження НТУ «Дніпровська політехніка» № 9 від 05.03.2020); 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правової 

основи гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, у тому 

числі для вдосконалення Закону України «Про адміністративні послуги», 

Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо; 

— правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

суб’єктів влади щодо забезпечення гарантій законності надання публічних 

послуг; 

— навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право», а також під час підготовки підрозділів підручників і навчальних 

посібників із відповідного навчального курсу, статей та наукових 

повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2018 р.); «Інтеграція юридичної 

науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» 

(м. Дніпро, 2019 р.); «Верховенство права у процесі державотворення та 
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захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 2020 р.); «Право як ефективний 

суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 

5 статтях, з яких 4 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як 

фахові з юридичних дисциплін, та 1 стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, у тому 

числі основного тексту – 174 сторінки. Список використаних джерел налічує 

244 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРАНТІЙ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Поняття та ознаки гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг в Україні 

 

 

У сучасному світі ступінь забезпеченості прав і свобод особи є 

важливим показником досягнутого суспільством і державою рівня 

цивілізованості. Для реального здійснення кожним своїх суб’єктивних прав в 

Україні важливо визначити ті дієві механізми, які забезпечуватимуть 

можливість реалізації громадянами своїх прав у сучасних умовах політичних 

та економічних перетворень. Саме наявність дієвих юридичних гарантій 

здатна забезпечити практичну реалізацію кожною людиною закріплених за 

нею прав у тому числі  щодо отримання публічних послуг в Україні. 

Дослідженню питання юридичних гарантій у науковій літературі 

приділялась значна увага такими вченими-теоретиками, як Л. Д. Воєводін, 

М. В. Вітрук, Н. О. Боброва, В. О. Патюлін, В. В. Мамонов, О. В. Міцкевич, 

П. Е. Недбайло, І. С. Самощенко, П. М. Рабінович, В. Ф. Погорілко та інші. 

Гарантії законності – це комплекс взаємопов’язаних об’єктивних умов 

та суб’єктивних факторів і спеціальних засобів, що забезпечують режим 

законності. Структурно гарантії законності класифікують на загальні та 

спеціальні [65, c.92]. 

Юридичні гарантії є самостійним видом у системі гарантій. Слово 

гарантія (франц. «guarantie» – забезпечити) означає «запорука», «умова, 

котра забезпечує що-небудь» [196, с. 111; 109]. Під гарантіями прав і свобод 

у юридичній літературі розуміють; а) сукупність суб’єктивних та 
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об’єктивних факторів [188], б) систему соціально-економічних, політичних, 

моральних, юридичних та організаційних передумов, умов, засобів і 

способів [207]. Термін «фактори» не може використовуватись для 

позначення гарантій, оскільки він більшою мірою означає характер явищ, 

чинників. Друге визначення насправді не розкриває зміст поняття гарантій, а 

лише перераховує їх види. Натомість не викликає сумнівів правильність 

визначення поняття гарантій як «умов, засобів і способів» [64], які 

забезпечують реалізацію та всебічну охорону прав [15].  

Власне юридичними гарантіями ті чи інші «засоби і способи» стають 

лише через юридичну форму, через їхнє закріплення в нормах права. Сам по 

собі термін «юридичні гарантії» вказує на їх нормативно-правову основу. 

Натомість забезпечення гарантованості полягає передусім у здійсненні прав 

та виконанні обов’язків, які передбачені в чинних правових нормах. 

Загальновідомо, що норма сама по собі не може викликати певні правові 

результати, останні досягаються за допомогою правової діяльності. Під 

діяльністю необхідно розуміти здійснення суб’єктивних прав та виконання 

юридичних обов’язків, покладених нормою права на відповідних субєктів 

трудових правовідносин [22].  

З огляду на це, вважаємо за доцільне виділити у структурі юридичних 

гарантій законності два елементи – правові норми та діяльність суб’єктів. 

Так, норма права встановлює для суб’єкта правовідносин конкретні 

обов’язки, виконання яких (тобто діяльність даного суб’єкта) 

забезпечуватиме реалізацію прав іншого суб’єкта. Закон же, у свою чергу, 

виступає юридичною підставою правової діяльності, а юридична діяльність є 

засобом виконання закону.  

У юридичній літературі (А. Б. Мицкевич, Н. И.  Матузов тощо) триває 

дискусія щодо спеціального призначення юридичних гарантій. Свого часу 

роль юридичних гарантій зводилась виключно до охорони і захисту прав 

громадян від будь-яких порушень з боку осіб, зобов’язаних забезпечити 

безперешкодне здійснення прав і свобод [98, с. 29; 96, с. 130-131]. У більш 
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пізніх працях (Н. А. Боброва, I. Й. Магновський) поняття юридичних 

гарантій розширилось, і деякі з авторів почали визнавати, що юридичні 

гарантії забезпечують і реалізацію прав громадян [23, С. 94; 95, С. 14].  

У юридичній науці натепер вже сформульовано досить багато різних 

визначень поняття «юридичні гарантії», як близьких, так і досить відмінних 

за своїм змістом. Йдеться, насамперед, про юридичні гарантії в широкому 

розумінні, що стосуються різних галузей права.  

Так, у загальноправовому значенні М. В. Кравчук зазначає, що 

правильно говорити про юридичні гарантії як про сукупність «засобів і 

способів» [82].  

В. Ф. Погорілко під юридичними гарантіями розуміє передбачені 

законом спеціальні засоби практичного забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина [126, С. 40]. У цьому визначенні не звертається увага на 

призначення юридичних гарантій, тобто на той факт, що саме вони 

забезпечують. Натомість дефініція цього поняття повинна містити вказівку 

на призначення цих «засобів і способів» як на одну з найбільш суттєвих 

ознак юридичних гарантій. Тому заслуговують на увагу визначення, в яких 

підкреслюється, що юридичні гарантії покликані забезпечувати фактичну 

реалізацію, всебічну охорону та захист прав громадян.  

Досить повним за своїм змістом, таким, що розкриває всі суттєві 

ознаки поняття «юридичні гарантії» в загальноправовому аспекті, є 

визначення, запропоноване В. О. Патюліним, а саме: під юридичними 

гарантіями слід розуміти правові норми, що визначають специфічні 

юридичні засоби, умови та порядок реалізації прав, юридичні засоби їх 

охорони та захисту у разі порушення [120, С. 237].  

Розглянемо визначення поняття «правові гарантії законності». 

Наприклад, І. С. Самощенко під правовими гарантіями законності розуміє 

спеціальні нормативно-правові засоби, що гарантують неухильне виконання 

норм права, недопущення сваволі з боку органів і посадових осіб держави 

стосовно громадян, що забезпечують відновлення порушених прав і 
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покарання порушників законності [191, с. 64]. На думку інших, це також 

діяльність державних органів (а в деяких випадках і громадських 

організацій), яка здійснюється відповідно до цих норм [94].  

До гарантій законності належить саме діяльність державних органів і 

громадських організацій (відповідно до юридичних норм) [99, с. 83]. Також є 

думка, що під юридичними гарантіями потрібно розуміти систему 

нормативних та індивідуальних правових приписів і відповідну юридичну 

діяльність, спеціально призначену для забезпечення законності [104, с. 197]. 

Вчений С. М. Шило юридичні гарантії законності  розглядає не лише 

як сукупність засобів та способів (як це мас місце в наведених вище 

визначеннях), а як єдність елементів, як цілісне юридичне утворення [225, 

с. 286]. 

До спеціальних гарантій належать правові (юридичні) гарантії 

законності, які являють собою специфічні юридичні засоби та внутрішні 

юридичні механізми, що є реальним втіленням законності в правовій сфері. 

До юридичних гарантій законності можна віднести: повноту й ефективність 

юридичних норм; високий рівень контролю та нагляду за реалізацією 

законності; якісну діяльність компетентних органів влади із забезпечення 

законності; вдосконалення і покращення юридичної практики; ефективність 

заходів юридичної відповідальності.  

Спеціальні юридичні гарантії можна класифікувати на такі групи:  

- загально-правові гарантії (розвиненість правової системи в цілому; 

повнота та несуперечність законодавства; наявність розвинутої юридичної 

техніки та юридичної процедури; певний рівень правової культури 

суспільства);  

- організаційно-правові гарантії (діяльність законодавчої, виконавчої, 

судової влади та Президента як гаранта Конституції України, а також органів 

спеціального призначення як гаранта ефективності законів та створення умов 

для їх реалізації та захисту);  



28 

 

- процесуальні гарантії (наявність ефективних засобів державного 

примусу; презумпція невинуватості; рівність правового статусу; 

невідчужуваність прав та обов’язків суб’єктів; нормативно визначений 

принцип невідворотності покарання за порушення Закону) [111, С. 135]. 

Розкривши категорію правові гарантії законності перейдемо до 

висвітлення поняття публічні послуги.  

У Великому тлумачному словнику української мови послуга 

розуміється як служіння, дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому [27]. 

Згідно з Державним класифікатором України, змістом послуги є наслідок 

безпосередньої взаємодії між постачальником і споживачем, внутрішньої 

діяльності постачальника для задоволення потреб споживача [48]. Отже, 

послуга – це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка 

здійснюється за ініціативою особи, на її прохання. 

У юридичній науці спостерігається різноманіття підходів до 

визначення категорії «послуга». Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу 

України, договір про надання послуг має законодавчу регламентацію шляхом 

визнання послуги як самостійного об’єкта цивільних прав [219]. Крім цього, 

у даному кодифікованому акті є глава 63 «Послуги. Загальні положення», 

положення якої можуть застосовуватися до всіх договорів про надання 

послуг, якщо це не суперечить суті зобов’язання [219]. Згідно з ч. 1 ст. 901 

Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона 

(виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 

послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення 

певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену 

послугу, якщо інше не встановлено договором [219]. При цьому якщо 

договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний 

оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що 

встановлені договором, а за договором про безоплатне надання послуг 

замовник зобов’язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, 

необхідні для виконання договору [219]. З огляду на це, правовідносинам, що 
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формуються під час відплатного надання послуг, властиві всі ознаки 

цивільних правовідносин (юридична рівність сторін, принцип 

диспозитивності, свобода договору).  

В. П. Тимощук указує, що надання послуг становить невід’ємну 

частину суспільного виробництва будь-якої країни. Під послугою загалом 

мається на увазі діяльність одного суб’єкта, що здійснюється за ініціативою 

іншого з метою задоволення потреб останнього. Вказана діяльність стає 

можливою лише за наявності двох обов’язкових умов – потреби в отриманні 

такої послуги та об’єктивної можливості її надати. Первісно послуги 

належали до сфери цивільно-правового регулювання. Однак починаючи з 80-

х років ХХ ст. у багатьох розвинених країнах (Сполученому Королівстві 

Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених штатах Америки, Канаді, 

Королівстві Нідерланди, Королівстві Швеція, Фінляндській Республіці та ін.) 

відбулася зміна пріоритетів у сфері відносин між громадянами цих країн та 

органами публічної влади [209, с. 116]. 

Останні основним у своїй діяльності почали вважати саме надання 

якісних публічних послуг, беручи до уваги те, що людина, її права, свободи 

та законні інтереси є найвищою соціальною цінністю. Відповідно, громадяни 

у відносинах із владою є не прохачами, а споживачами послуг. При цьому 

держава в особі публічних суб’єктів орієнтується на потреби особи, так само 

як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби споживача 

(«клієнта»), його запити та очікування. Це фактично і було початком 

упровадження доктрини «служіння» («надання послуг»). 

Н. О. Армаш зазначає, що виконавча влада, реалізуючи призначення 

демократичної, соціальної, правової держави, створює умови для реалізації 

прав і свобод громадян, а також надає їм широке коло державних, у тому 

числі управлінських, послуг [12, с. 130]. 

Отже, основою доктрини публічних послуг є концепція служіння 

держави (влади) людині (суспільству), тому категорія «послуги» у своїй 

основі має те ж саме навантаження, що й у приватному секторі: це діяльність 
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щодо задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за зверненням цієї 

особи [210, с. 9]. 

Т. О. Коломоєць, зазначає, що доцільніше використовувати термін 

«публічні послуги», а не «адміністративні послуги». На її думку, публічні 

послуги – це послуги, що надаються фізичним та юридичним особам 

державними органами щодо реалізації прав, свобод та законних інтересів у 

публічній сфері [74, с. 179]. 

Публічні послуги – це діяльність органів  публічної адміністрації, що 

здійснюється за рахунок публічних коштів [9]. Таке визначення за суттю 

дуже близьке до визначення категорії «суспільна послуга» в європейському 

праві, але подане з точки зору суб’єкта їх надання та джерела фінансування. 

Публічні послуги за джерелом фінансування надання даного виду 

послуг, тобто виду бюджету, включають у себе адміністративні послуги, а ті 

у свою чергу поділяються на державні та муніципальні послуги. 

Державні послуги – це послуги, що надаються органами державної 

влади (насамперед, виконавчої) та державними підприємствами, установами 

й організаціями. До числа державних послуг належать також послуги, які 

надаються недержавними організаціями в порядку виконання делегованих 

повноважень тощо. У цьому разі на перше місце для визначення природи 

послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, а суб’єкт, який несе за 

це відповідальність, та джерело фінансування надання даного виду послуг – 

державний бюджет [2, с .149]. 

Муніципальні (комунальні) послуги – це послуги, що надаються 

органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, 

установами й організаціями. Джерелом фінансування надання муніципальних 

послуг є місцевий бюджет. 

Публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним (державним 

та самоврядним) сектором або іншими суб’єктами приватним особам за їх 

зверненням, яке оформлюється відповідно до норм чинного законодавства 

України [181].  
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Е. В. Талапіна та Ю. О. Тихомиров у своїй роботі [206, с. 5] відстоюють 

таке визначення поняття «публічні послуги»: «це послуги, які надаються 

безмежному колу осіб з метою задоволення публічного інтересу». У цьому 

визначенні, як бачимо, акцент зроблений на самій меті надання послуг – 

забезпеченні публічного інтересу. Також ці автори висловлюють думку про 

те, що органи влади можуть лише забезпечувати надання публічних послуг, а 

не надавати їх самостійно [180, с. 5]. Вважаємо за необхідне підкреслити, що 

з часом, у наступній роботі, Ю. О. Тихомиров дещо змінив свою думку і 

відзначив, що органи влади можуть також і надавати публічні послуги [180, 

с.86]. 

Відповідно до наданого вище визначення поняття «публічні послуги» 

Е. В. Талапін та Ю. О. Тихомиров виділяють такі ознаки публічних послуг: 

по-перше, вони забезпечують діяльність загальнозначимої спрямованості; по-

друге, мають безмежне коло суб’єктів, які ними користуються; по-третє, вони 

здійснюються державною та муніципальною владою або іншими суб’єктами; 

по-четверте, вони базуються як на публічній, так і на приватній 

власності [206, с. 5]. Аналізуючи наведену позицію вказаних авторів щодо 

публічних послуг, вважаємо за доцільне відзначити думку іншого вченого –  

Л. К. Терещенка: незалежно від суб’єкту (чи то орган державної влади, 

муніципальний орган, недержавна організація), який надає послуги у 

кожному конкретному випадку, публічна влада зобов’язана забезпечити їх 

виконання, а у разі, якщо заінтересованість або можливості приватного 

капіталу у наданні публічних послуг відсутні, орган державної влади 

повинен самостійно реалізувати таку соціально значиму послугу [208, с. 17].  

Водночас Д. М. Щекін, визначаючи поняття «публічні послуги», 

наголошує, що це поняття можна розглядати як у вузькому, так і широкому 

сенсі. У широкому сенсі він говорить про «публічні послуги» як про 

«...владну діяльність державних органів...», так і про «...господарську 

діяльність державних підприємств...». У вузькому сенсі він пропонує 

визначити «публічні послуги» як послуги, у які «... не включається владна 
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діяльність державних органів, і категорія публічних послуг, по суті, 

зводиться до господарської, однак соціально орієнтованої діяльності 

державних та муніципальних органів, підприємств та установ» [228, c. 90]. 

Поняття «публічні послуги» у широкому сенсі постає більш прийнятним.  

В. Б. Авер’янов до обов’язкових ознак публічних послуг, окрім іншого, 

зараховує такі:  надання цих послуг спрямоване на створення належних умов 

для повноцінної реалізації приватними особами належних їм прав та 

виконання покладених на них обов’язків; приватні особи мають право на свій 

розсуд (окрім вчинення неправомірних дій) користуватися результатами 

наданих їм адміністративних послуг [2, с. 150]. 

В. П. Тимощук як другорядну ознаку публічних послуг виділяє їх 

типовість, або ординарність. Ця ознака є особливо актуальною для 

адміністративних послуг, які  можуть надаватися  через «універсами послуг», 

«єдині офіси», де спілкування між адміністративним органом і особою 

фактично є «документальним» і, як правило, не вимагає особистого контакту 

з особою [209, с. 120].  

Так, учений В. М. Сороко публічні послуги розподіляє за такими 

групами: 

– захист: життя, власності, довкілля, інтелектуальної власності та ін.; 

– соціальний захист: дітей, літніх людей, людей з особливими 

потребами, безробітних; 

– реєстрація, ліцензування: змін громадського стану, стану об’єктів і 

суб’єктів; утворення громад, організацій; певних видів діяльності; 

– повсякденна життєдіяльність: охорона здоров’я; забезпечення 

комунальною, побутовою сферами; аграрні питання та ін.; 

– комунікація: пошта, телекомунікації, Інтернет; транспорт; засоби 

масової інформації; 

– духовне та культурне самовиявлення: відпочинок, культурно-масові 

заходи; фізична культура і спорт [200]. 
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У свою чергу Ю. О. Тихомиров під публічною послугою розуміє 

юридично і соціально значущі дії на користь суспільства, держави і 

громадян [180, с. 200]. Натомість А. Е. Шастико пропонує розглядати 

категорію «публічні послуги» через їх основне завдання, а саме підвищення 

ефективності публічного адміністрування. Ним розроблено два підходи до 

розуміння даного поняття – емпіричний й теоретичний. У рамках першого 

підходу під публічними послугами розуміються послуги, надані (у зв’язку з 

виконанням владних функцій) органами виконавчої влади і їхніми 

установами за безпосередньої взаємодії з громадянами. Відповідно до 

другого підходу публічними він вважає послуги, що мають властивості 

приватних благ, але безпосередньо сполучені зі специфікацією й захистом 

прав власності окремих осіб [223, с. 150-151].  

Учений В. Б. Авер’янов наводить такі ознаки публічних послуг: 1) вони 

забезпечують діяльність загальнозначущої спрямованості; 2) мають 

необмежене коло суб’єктів, що користуються ними; 3) здійснюються або 

органом державної й муніципальної влади, або іншим суб’єктом; 4) 

ґрунтуються як на публічній, так і на приватній власності [1, с. 9-10].  

Необхідно зазначити, що перша з наведених ознак публічних послуг 

показує наявність публічного інтересу в здійсненні такої діяльності і 

дозволяє зробити висновок, що незалежно від того, який суб’єкт (державний 

орган, муніципальний орган, недержавна організація) у кожному 

конкретному випадку їх надає, публічна влада зобов’язана забезпечити їх, 

реалізацію. Якщо є бажаючі у приватному секторі надавати такого роду 

публічні послуги, або це з установлених причин не під силу приватній 

організації, то в такому разі державний, муніципальний орган зобов’язаний 

узяти на себе здійснення такої послуги, соціальна значимість якої вимагає її 

надання. Так, вивіз сміття, відходів, водопостачання, інші аналогічні послуги 

повинні надаватися незалежно від наявності зацікавленості тих чи інших 

суб’єктів. І якщо зацікавленості у такій діяльності немає, то орган публічної 

влади зобов’язаний або сформувати такий інтерес, або просто взяти на себе 
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здійснення такої публічної послуги. Тому сфера суспільно значимих послуг 

повинна завжди перебувати в зоні уваги публічної влади незалежно від 

суб’єктів, що їх надають [13, с. 68]. Отже, публічні послуги – це всі послуги, 

що надаються публічним сектором, а також приватним сектором під 

відповідальність публічної влади та за рахунок публічних коштів [209, 

с. 119].  

В основу публічних послуг покладений публічний інтерес, під яким 

розуміється визначений державою та забезпечений правом інтерес соціальної 

спільноти, задоволення якого служить умовою та гарантією її існування і 

розвитку [212, с. 55]. У найбільш загальному вигляді публічний інтерес 

означає інтерес людської спільноти – населення, народу тощо[201]. Що саме 

державна влада визначає як публічний інтерес, залежить від рівня правової 

культури та правосвідомості суб’єктів правотворчості. І те, у чому влада 

бачить загальне благо, може насправді розійтися з інтересами значної 

частини населення. Але у всякому разі вимоги, які висуваються до об’єктів 

публічного адміністрування, мають забезпечувати загальне благо народу 

України та не можуть виражати приватний інтерес суб’єктів публічного 

адміністрування. Саме в останній тезі й полягає сутнісна відмінність між 

приватним і публічним інтересами. 

Т. О. Коломоєць, зазначає, що публічний інтерес є не чим іншим, як 

певною сукупністю приватних інтересів [73]. Відповідно, не має значення, 

яку кількість осіб захищає суб’єкт публічного управління, – головне, щоб він 

діяв відповідно до принципу законності та не відстоював приватних 

особистих (третіх пов’язаних із ним осіб) і корпоративних інтересів.  

На думку Р. С. Мельника, публічний інтерес становить категорію, яка 

виходить за межі особистості, перебуваючи на рівні суспільного інтересу. 

Основою публічного інтересу є об’єктивний інтерес усього суспільства[57]. 

В. В. Галунько розуміє під публічним інтересом важливі для значної 

кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 

http://sipl.com.ua/?p=1417#_ftn1
http://sipl.com.ua/?p=1417#_ftn2
http://sipl.com.ua/?p=1417#_ftn3
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встановленої компетенції забезпечуються суб’єктами публічної 

адміністрації [38]. 

С. Г. Стеценко констатує, що публічні інтереси держави повинні стояти 

вище за індивідуальні права й свободи конкретних громадян [204]. 

Отже, саме публічний інтерес лежить в основі надання публічних 

послуг. Сучасне розуміння адміністративного права дає змогу з упевненістю 

стверджувати, що публічні послуги є частиною предмета адміністративного 

права.  

Залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги, можна розрізняти 

державні та муніципальні послуги. Концепція розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади визначає державні 

послуги як послуги, що надаються органами державної влади та державними 

підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого 

самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за 

рахунок коштів державного бюджету [81]. 

Легеза Є.О. досить вдало пропонує визначення публічних послуг як 

урегульованої публічно-правовими нормами діяльність органів публічної 

адміністрації щодо задоволення публічного інтересу з розгляду заяви 

фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, 

дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо), спрямовану на 

забезпечення її прав і законних інтересів та/або на виконання особою 

визначених законом обов’язків шляхом фінансування за рахунок публічних 

коштів [84,  C. 46] 

Отже, виходячи з розуміння гарантій законності та публічних послуг, 

пропонуємо виділити такі види гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг в Україні:  

1. оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 

(адміністративне судочинство); 

http://sipl.com.ua/?p=1417#_ftn4
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2. контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації  щодо 

надання публічних послуг; 

3. звернення фізичних осіб (громадян та осіб без громадянства) 

відповідно до закону України «Про звернення громадян»; 

4. притягнення до відповідальності публічних службовців за відмову 

в наданні певного виду публічної послуги. 

Запропоновано під гарантіями забезпечення законності надання 

публічних послуг розуміти правові норми, що визначають специфічні 

юридичні засоби, умови та порядок реалізації прав, юридичні засоби їх 

охорони та захисту у разі порушення з розгляду заяви фізичної або 

юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, 

ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо). 

До ознак гарантій забезпечення законності надання публічних послуг 

необхідно відносити:  

1) регламентується нормативно-правовими актами; 

2) наявність специфічних юридичних засобів, 

3) встановлення певних умов та порядку реалізації прав суб’єктів 

звернення; 

4)  юридичні засоби охорони прав суб’єктів споживачі публічних 

послуг 

5) захист у разі порушення з розгляду заяви фізичної або юридичної 

особи про видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, 

сертифікат, акт, посвідчення. 

Більше детально буде розглянуто види гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні в наступному розділі 

дослідження. 
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1.2. Принципи гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг в Україні 

 

 

Традиційним для науки вітчизняного права аспектом теоретико-

методологічного аналізу правових феноменів і процесів є обговорення 

принципів їхнього існування чи здійснення. Принцип (від лат. «початок, 

основа) у найбільш загальному трактуванні являє собою основні засади, 

базові положення чого-небудь ‒ теорії, світогляду, політичної організації, 

навіть людської поведінки [124, с. 105]. У тлумачному словнику української 

мови термін «принципи» визначено як «основні вихідні положення якої-

небудь наукової системи» [108, с. 714]. У науковій літературі знаходимо такі 

дефініції принципів: відображення у свідомості людей об’єктивної сутності 

відповідного явища [113, с. 34]; основні положення, які відображають пізнані 

та засвоєні людиною об’єктивні закони та закономірності, котрими 

керуються органи управління в процесі створення і функціонування 

соціальних систем управління [124, с. 109]; основоположні ідеї, на базі яких 

будується та функціонує апарат управління [192, с. 15-16]; вихідні, основні 

правила, керівні настанови, норми діяльності, що застосовуються для 

організації системи управління загальними процесами [16, с. 67]. Зазначені 

визначення дозволяють дійти висновку, що важливість принципів для теорії і 

практики полягає в головних аспектах їхнього призначення ‒ пізнанні та 

управлінні. 

Так, Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, О. В. Терещук, В. К. Шкарупа 

зазначають, що система адміністративно-правових принципів складається із 

загальних, які мають засадниче значення для всієї галузі адміністративного 

права, та галузевих принципів, які, у свою чергу, поділяються на основні 

принципи та принципи формування й функціонування його окремих 

інститутів (наприклад, принципи державної служби, принципи 

адміністративної відповідальності, принципи адміністративної процедури 
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тощо) [56, с. 15]. 

Слід зазначити, однак, що в науковій літературі частіше зустрічається 

інший поділ адміністративно-правових принципів; не виокремлюючи 

загальних, основних і інституціональних (або, в нашому випадку, правових, 

управлінських і спеціально-конкретних), дослідники за традицією 

розподіляють принципи на загальні і спеціальні. Так, наприклад, стверджує 

Г. Й. Ткач, чия класифікація адміністративно-правових принципів сьогодні 

вважається однією з перших теоретичних спроб аналізу принципів 

адміністративного права на етапі реформування науки та переходу галузі 

адміністративного права на шлях демократичних стандартів. За цією 

класифікацією, виділяються загальні (принцип законності, принцип 

пріоритету прав та свобод людини і громадянина, принцип рівності громадян 

перед законом, принцип демократизму нормотворчості й реалізації права, 

принцип взаємної відповідальності держави і людини, принцип гуманізму і 

справедливості у взаємовідносинах між державою і людиною) та спеціальні, 

тобто галузеві принципи (принципи державної служби, принципи 

адміністративної відповідальності, принципи адміністративного 

процесу) [214, с. 80-84]. Подібної позиції дотримується О. М. Бандурка, 

відрізняючи загальні принципи – «правила поведінки, якими мають 

керуватися всі суб’єкти управління незалежно від свого статусу» – від 

принципів управління на рівні галузі або на статусному рівні – 

інституційному, організаційному, груповому [16, с. 32]. Н. Р. Нижник, 

використовуючи системний підхід, виокремлює суспільно-політичні 

принципи (законність, демократизм, гласність тощо) та принципи державно-

управлінської діяльності (функціональність, нормативна диференціація 

функцій, відповідність функцій потребам соціальної системи й т.п.) [107, с. 10-

11]. В. М. Плішкін розглядає питання принципів управління крізь призму 

теоретико-організаційної дослідницької оптики, розподіляючи їх на 

загальноорганізаційні, тобто загальні (законність, гласність, гуманізм, 

науковість, системність, плановість тощо), та організаційно-технологічні, 
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тобто спеціальні – принципи побудови систем управління й принципи 

здійснення процесу управління [124, с. 114]. 

Такий дворівневий розподіл, на наш погляд, має достатньо ґрунтовні 

підстави: річ у тому, що найбільш загальні, фундаментальні принципи права 

‒ пріоритет прав і свобод людини, верховенство права, рівність усіх перед 

законом, демократизм і гуманізм ‒ вже міцно укоренилися в усіх галузевих 

системах принципів права, в тому числі й адміністративно-правовій сфері, 

для того не потребують окремого виділення. Іншими словами, загальні 

принципи стосовно предмета нашого дослідження покликані визначити 

орієнтири загального спрямування адміністративно-правової діяльності, тоді 

як спеціальні конкретизують особливості її провадження саме у процедурній 

сфері.  

Так, принципи – предмет і результат теоретизування, стосуються 

найбільш загальних питань, але їхній вплив на практичну правову діяльність 

не піддається сумніву, навіть якщо йдеться про окремі процедури: 

впливаючи на всю систему норм, принципи діють і на окремі норми, 

призначені для регуляції певного роду суспільних відносин. До того ж саму 

систему правових принципів не можна вважати монолітним, раз і назавжди  

усталеним феноменом: принципи також піддаються впливу реальності, 

змінюючись відповідно до суспільних змін (і нещодавня історія вітчизняної 

правової науки слугує цьому доказом). Тому усталені  в науковій літературі 

системи принципів час від часу потребують певного коригування, перегляду й 

пересистематизації.    

Є.О. Легеза під принципами надання публічних послуг розуміє 

основоположні засади, на яких ґрунтується процес діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації щодо надання публічних послуг фізичним та 

юридичним особам [84]. 

А. А. Пухтецька пропонує розуміти під європейськими принципами 

адміністративного права сукупність принципів європейського 

адміністративного права та ЄАП, які відображають результати процесів 
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європейської адміністративної конвергенції та поглиблення європейської 

інтеграції в Європі (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.), в т. ч. щодо 

уніфікації та стандартизації діяльності публічних адміністрацій країн-членів 

ЄС [182, с. 60]. 

Важливо зазначити, що законодавство ЄС містить і загальні принципи 

права. Зокрема, джерелом права ЄС Європейський суд справедливості визнав 

такі загальні принципи: «1) принцип відповідальності Європейського Союзу 

за шкоду, спричинену діями або рішеннями його органів або посадових осіб; 

2) принцип "пропорційності": дії та рішення Європейського Союзу повинні 

бути своєчасними й необхідними, спрямованими на досягнення мети Союзу, 

а спричинені цими діями або рішеннями негативні наслідки не можуть 

виходити за межі рівня, необхідного для досягнення поставленої мети; 

3) принцип "захисту законних сподівань": оскільки громадяни й організації 

на території Союзу планують свою діяльність на основі законодавства ЄС, то 

суттєві зміни в ньому не повинні мати зворотної сили, за винятком тих 

випадків, коли існує нагальна необхідність вдатися до таких дій; 4) принцип 

"non bis in idem" (правило, що забороняє подвійне покарання за одне 

порушення): приймаючи будь-яке рішення про застосування санкцій, органи 

ЄС мають ураховувати всі прийняті раніше із цього питання рішення 

національних органів про накладення санкцій; 5) загальні права та свободи 

людини» [52, с. 1]. 

В. Г. Вишняков зазначає, що загальні принципи права поряд зі 

звичаями виступають третім джерелом первинного права ЄС, при цьому 

уточнюючи, що «загальні принципи… визнаються принципами 

Співтовариств, якщо розроблені або сформульовані у специфічному 

контексті ЄС з урахуванням його особливої місії та за умови тлумачення цих 

принципів виключно Судом Співтовариств» [33, с. 317].  

Загальні принципи права ЄС можна умовно розподілити на такі групи: 

1) Група «Юридичні принципи» (принцип правової визначеності, принцип 

пропорційності, принцип безсторонності у прийнятті рішень); 2) Група 
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«Економічні принципи» (вільний рух: а) осіб; б) капіталів; в) товарів; 

г) послуг); 3) Група «Основні права людини». 

Європейські принципи адміністративного права щодо діяльності 

органів публічної адміністрації (принципи діяльності) можуть бути 

представлені чотирма основними групами: 1) юридична визначеність 

(надійність та передбачуваність); 2) відкритість і прозорість; 3) 

відповідальність; 4) ефективність та результативність (матеріал розкрито на 

основі рекомендацій Програми СІГМА 1998 р. [240] та 1999 р. [236], а також 

комплексного дослідження «Новий простір для публічних адміністрацій та 

послуг загального інтересу», підготовленого для міністрів публічних 

адміністрацій країн-членів ЄС у 2005 році [232] та ін.). 

Натепер окремо немає законодавчих актів, в яких розкриваються 

принципи надання публічних послуг, проте є нормативно-правові акти, які 

регулюють питання окремих видів публічних послуг, а саме: Закон України 

«Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про національну 

поліцію» тощо.  

Так, у ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» закріплено 

десять найбільш важливих взаємопов’язаних принципів, на яких має 

ґрунтуватись функціонування всієї системи адміністративних послуг і яким 

мають відповідати організація та порядок надання таких послуг, а саме: 1) 

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 2) 

стабільності; 3) рівності перед законом; 4) відкритості та прозорості; 5) 

оперативності та своєчасності; 6) доступності інформації про надання 

адміністративних послуг; 7) захищеності персональних даних; 8) 

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 9) неупередженості та 

справедливості; 10) доступності та зручності для суб’єктів звернень [137]. Ці 

принципи базуються на відповідних нормах Конституції України та ч. 3 ст. 2 

Кодексу адміністративного судочинства України [70]. 



42 

 

Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, О. В. Терещук, В. К. Шкарупа 

зазначають, що загальні принципи мають фундаментальне значення для всієї 

галузі адміністративного права. Вони виявляються і деталізуються в 

галузевих принципах адміністративного права, які, у свою чергу, 

поділяються на основні принципи та принципи формування й 

функціонування його окремих інститутів (наприклад, принципи державної 

служби, принципи адміністративної відповідальності, принципи 

адміністративної процедури тощо) [56, с. 15]. 

В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. В. Зуй стверджують, що загальні 

принципи українського адміністративного права, закріплені в Конституції 

України, конкретизуються і розвиваються в законодавчих та інших 

нормативно-правових актах. До них належать: 1) принцип пріоритету прав і 

свобод людини та громадянина; 2) принцип верховенства права та правового 

закону; 3) принцип рівності однорідних суб’єктів адміністративного права 

перед законом; 4) принцип демократизму; 5) принцип взаємної 

відповідальності суб’єктів публічної адміністрації і об’єктів публічного 

управління; 6) принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між 

суб’єктами публічної адміністрації та об’єктами публічного управління [6, 

с. 82]. 

Спеціальні галузеві принципи взаємопов’язані з принципами 

виконавчої діяльності публічної адміністрації. Принципи виконавчої 

діяльності – це потенційна основа формування галузевих принципів 

адміністративного права. Разом із тим варто зазначити, що в нормах 

адміністративного права принципи виконавчої діяльності постають у 

зміненому вигляді, набуваючи форми конкретних загальнообов’язкових 

вимог [6]. 

У сучасній українській науці адміністративного права однією з перших 

спроб визначення принципів адміністративного права сучасного етапу 

реформування науки та галузі адміністративного права на основі 
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демократичних стандартів є пропонована Г. Й. Ткач класифікація, згідно з 

якою виділяються:  

1) загальні принципи: принцип законності, принцип пріоритету прав та 

свобод людини і громадянина, принцип рівності громадян перед законом, 

принцип демократизму нормотворчості й реалізації права, принцип взаємної 

відповідальності держави і людини, принцип гуманізму і справедливості у 

взаємовідносинах між державою і людиною; 

2) спеціальні принципи: принципи державної служби, принципи 

адміністративної відповідальності, принципи адміністративного 

процесу [214, с. 80–84]. 

Існує й інша точка зору, наприклад, представлена у підручнику 

«Адміністративне право України» за редакцією Ю. П. Битяка: «Конституция 

Украины дает возможность отнести к принципам государственного 

управления такие: ответственность органов исполнительной власти 

(должностных лиц) за порученное дело перед человеком и государством; 

верховенство права; законность; участие граждан и их объединений в 

управлении; равноправие граждан в управлении; гласность» [4, с. 9]. 

Пропонуємо такий поділ гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг:  

— загальні (верховенства права; законності; рівності; відкритості та 

прозорості; оперативності та своєчасності; безперервності; результативності; 

доступності; юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації  

та їх посадових осіб); 

— спеціальні (юридичної визначеності; зведення до раціонального 

мінімуму кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для 

надання публічних послуг; захист персональних даних впровадження нових 

організаційних форм надання публічних послуг (універсамів послуг, єдиних 

офісів тощо), більш зручних для фізичних та юридичних осіб). 

Розкриємо зміст вищезазначених принципів гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг . 
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Принцип законності можна розглядати і як складову частину 

принципу верховенства права, і як окремий принцип [105, с. 82-83]. 

Найціннішим у ньому є саме вимога до рівня правового регулювання 

відносин із надання публічних  послуг. Тобто таке регулювання має 

здійснюватися законами. У Законі України «Про адміністративні послуги» 

принцип законності найбільш чітко виражено у ст. 5, за якою виключно 

законами встановлюються підстави для одержання адміністративної, в тому 

числі публічної, послуги; суб’єкт надання послуг та відповідні його 

повноваження; перелік та вимоги до документів для отримання послуги; 

платність або безоплатність послуги; граничний строк надання; перелік 

підстав для відмови у наданні адміністративної послуги; перелік 

адміністративних послуг, що надаються в державі [137].  

Як правильно зазначає С. Г. Стеценко, принцип законності ефективно 

діє тоді, коли положення чинного законодавства є чіткими, зрозумілими, 

реалістичними [203, с. 261] 

М. І. Козюбра зазначає, що принцип верховенства права повною мірою 

проявляється у його меті: утвердження такого правопорядку, який обмежує 

розсуд державної, передусім виконавчої, влади, ставить її під контроль 

суспільства, створюючи для цього відповідні правові механізми [72, с. 30-63]. 

Даний принцип обмежує і законодавчу владу, яка також є і виконавцем 

раніше ухвалених законів, тобто є «зв’язаною» законами [105, с. 81]. Це 

означає, що ухвалюючи нове законодавство з питань публічних послуг, 

парламент має дотримуватися обмежень, встановлених у ст. 5 Закону 

України «Про адміністративні послуги» [137].  

Одне з провідних місць принципу верховенства права визначено у ч. 1 

ст. 8 Конституції України, зокрема, щодо визначення України як правової 

держави, а також щодо визнання та дії в Україні принципу верховенства 

права [1]. Зрештою, сама ідея сервісної держави та публічних послуг 

випливає з принципу верховенства права. Адже згідно зі ст. 3 Конституції 

України людина, її честь і гідність визнаються в Україні найвищою 
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соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права 

виявляється у повазі до людської гідності і включає приязне ставлення 

органу публічної адміністрації до громадянина [105, с. 82]. 

Принцип рівності означає формальну рівноправність – ідентичність 

обсягу прав і юридично санкціонованих можливостей учасників 

правовідносин, у нашому випадку – насамперед рівність суб’єктів звернення 

і суб’єктів надання публічних послуг перед законом. Не менш важливе 

значення цього принципу у рівності різних суб’єктів звернення. Принцип 

віднаходить своє вираження у концептах формальної рівності, заборони 

дискримінації, відсутності необґрунтованих, безпідставних переваг чи 

привілеїв для якогось із суб’єктів звернення. У сфері надання публічних 

послуг принцип рівності суб’єктів звернення передбачає додержання вимоги 

обслуговувати відвідувачів у порядку черговості (в порядку «живої черги» чи 

з використанням електронної черги). Однакові чи однотипні послуги повинні 

надаватись на однакових умовах (щодо строків, переліку документів, оплати, 

змісту рішень) [105, с. 85-87]. 

Принцип відкритості та прозорості передбачає можливість 

насамперед для суб’єктів звернення – потенційних споживачів послуг – та 

всіх зацікавлених суб’єктів  повсякчасно й оперативно отримувати всю 

повноту необхідних їм достовірних відомостей щодо функціонування 

системи надання публічних послуг як в Україні загалом, так і в конкретному 

центрі надання публічних послуг чи суб’єкті надання адміністративних 

послуг, а також щодо окремих дій у рамках відповідного провадження з 

надання публічної послуги [105, с. 87-88].  

З кінця XVIII ст. діяльність публічних адміністрацій, за винятком лише 

Швеції, відповідала традиційному стандарту діяльності останніх – 

дискреційності та секретності. І тільки з кінця 1960-х років минулого 

століття принцип відкритості управління отримав своє закріплення в інших 

європейських демократичних країнах. 
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Перед тим єдиним застосуванням принципу відкритості у більшості 

Західних демократій було, з одного боку, існування принципу, відповідно до 

якого правові акти набирали законної сили тільки після опублікування у 

офіційному бюлетені або журналі, а з іншого боку, те, що правові акти 

управління підлягали виконанню тільки в тому разі, якщо вони були 

офіційно та належним чином оформлені та отримані суб’єктами, 

уповноваженими їх виконувати.  

Нині, як загальне правило, діяльність органів державного управління 

має бути прозорою та відкритою. І тільки у виняткових випадках – мати 

секретний, конфіденційний характер. 

У зв’язку із цим, принцип відкритості передбачає підлеглість органів 

публічних адміністрацій зовнішньому контролю, а принцип прозорості, у 

свою чергу, передбачає, що під час детального розгляду діяльність цих 

органів має «проглядатися наскрізь» для проведення контролю або нагляду.  

Відкритість та прозорість дозволяють, з одного боку, будь-якій особі, 

інтереси якої зачіпаються діяльністю публічної адміністрації, знати її 

юридичні підстави, а з іншого – вони полегшують проведення зовнішнього 

контролю адміністративної діяльності наглядовими установами. Відкритість 

та прозорість також є необхідними інструментами дотримання принципів 

правової держави, рівності перед законом та відповідальності [236; 232]. 

Відкритість і прозорість дозволяють досягти двох важливих цілей. 

Перша – захисту публічних інтересів, оскільки зменшується ймовірність 

«невідповідного управління» та корупції. Друга – захисту особистих прав, 

оскільки визначаються підстави, на яких приймаються правові акти 

управління та, відповідно, зацікавлена сторона отримує право на оскарження 

такого акта. 

Принцип оперативності й своєчасності надання публічних послуг 

частково втілено у закріплених нормами Закону України «Про 

адміністративні послуги» численних вимогах до строків виконання тих чи 

інших дій [105, с. 88-90]. Оперативність означає, що справу має бути 
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вирішено якомога швидше, у якомога коротший період часу, незважаючи на 

офіційно відведений на це строк. Тобто цей принцип засуджує практику 

штучного й невмотивованого зволікання з прийняттям рішення у справі – до 

останнього дня чи іншого критично малого періоду часу у рамках 

відведеного законодавством строку. Вимога своєчасності означає, що справу 

має бути вирішено у передбачений законодавством строк, при цьому у період 

до настання обставин, коли втрачається сенс в отриманні суб’єктом 

звернення відповідної послуги.  

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про адміністративні 

послуги» [137] інформаційна картка адміністративної послуги містить 

відомості про строк надання послуги. Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 8 зазначеного 

Закону у технологічній картці адміністративної послуги також мають 

зазначаються строки виконання окремих етапів (дії, рішення) у рамках 

процедури розгляду справи про надання послуги. Питанням строків у даному 

Законі присвячено окрему ст. 10, яка і розкриває складники цього принципу. 

Приписи ч. 3 ст. 10 цього Закону визначають необхідність надання послуги у 

найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктом 

звернення, що є вимогою оперативності. Натомість норми ч. ч. 1 і 2 ст. 10 

Закону України «Про адміністративні послуги» про граничний строк надання 

послуги орієнтовані насамперед на вимогу своєчасності.  

Законом України «Про адміністративні послуги» передбачено також 

організаційно-правові механізми реалізації даного принципу, з чітким 

визначенням повноважень: за п. 5 ч. 4 ст. 13 здійснення контролю за 

додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду 

справ та прийняття рішень належить до основних завдань адміністратора 

ЦНАП. 

Як слушно зазначають автори науково-практичного коментаря до 

Закону України «Про адміністративні послуги», принцип захищеності 

персональних даних встановлює необхідність захисту відомостей про особу, 

яку може бути достовірно встановлено, зокрема, в результаті використання 
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згаданих відомостей [105, с. 94-99]. Правові відносини, пов’язані із захистом 

і обробкою персональних даних, регулюються Законом України від 1 червня 

2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» [131]. Дія даного 

Закону поширюється фактично на всі випадки сповіщення фізичною або 

юридичною особою персональних даних у ході звернення до суб’єкта 

надання публічних послуг. 

Принцип безперервності полягає в постійному наданні суб’єктами 

публічних послуг. Організацію такої діяльності в жодному разі не можна 

розглядати як короткочасну кампанію, розраховану лише на вирішення 

якогось конкретного завдання. Пропозиція щодо доцільності надання 

публічних послуг органами влади не менше як п’ять разів на тиждень, 

протягом, після робочого дня та в один із вихідних днів була обґрунтована 

вже неодноразово різними авторами. 

Принцип результативності передбачає спрямованість суб’єктів 

надання публічних послуг на позитивне вирішення справи, тобто на надання 

особі публічної послуги. Результативність також передбачає орієнтацію на 

цілісність послуги, тобто отримання особою загального очікуваного 

результату. 

Принцип доступності передбачає фактичну можливість особи 

звернутися за отриманням публічної послуги. Доступність включає: 

наявність інформації про орган, який надає відповідні публічні послуги, її 

достатність (повноту) та коректність; різноманітність та доступність джерел 

такої інформації, в тому числі можливість отримання інформації телефоном, 

через мережу Інтернет; територіальну наближеність органу до споживачів 

послуг; можливість вільного (безперешкодного) доступу споживачів послуг у 

приміщення адміністративного органу; наявність та безкоштовність бланків 

та інших формулярів, необхідних для звернення за публічною послугою, 

можливість отримання таких бланків із веб-сторінки органів публічної 

адміністрації; справедливий (обґрунтований) розмір плати за публічну 

послугу (якщо послуга платна). 
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Принцип юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації  

та їх посадових осіб. Закордонні дослідники під відповідальністю як 

принципом ЄАП у загальному сенсі розуміють те, що будь-який орган 

публічної адміністрації має нести відповідальність за свої дії перед іншими 

органами управління, законодавчими та судовими органами. Крім цього, 

зазначається, що така відповідальність передбачає, що жоден з органів влади 

не може стати винятком для проведення контролю або перевірок із боку 

інших органів [236; 41]. Деталізація принципів, правил та стандартів 

відповідальності органів публічної адміністрації проводиться на рівні 

неформалізованих “acquis communautaire” ЄС та на рівні конвенцій, 

рекомендацій та резолюцій РЄ, причому останні, нагадаємо, мають 

визначений рівень обов’язковості і для держав, які не є членами ЄС. 

Наприклад, принципи забезпечення відповідальності органів публічної 

адміністрації закріплені, зокрема, у Резолюції щодо публічної 

відповідальності, схваленій Комітетом Міністрів Ради Європи 18 вересня 

1984 р. № R (84)15 [184, p. 1-2], відповідно до якої урядам держав-членів РЄ 

рекомендовано керуватися у правотворчій та практичній діяльності 

принципами, зазначеними у додатку до даної Резолюції, – це 8 принципів, які 

за своєю суттю є правилами, стандартами поведінки, які включають у себе 

принципи у вузькому сенсі даного поняття. 

Крім цього, у згаданому документі РЄ закріплюється визначення 

публічної відповідальності – обов’язку органів публічної влади (під 

«органами публічної влади» (англ. – «public authority»), відповідно до 

положень зазначеної Резолюції, розуміють: 1) будь-яку установу публічного 

права (включаючи державу, регіональні та місцеві органи публічної влади, 

незалежні публічні підприємства) та 2) будь-яких фізичних осіб під час 

виконання ними повноважень офіційних органів) відшкодувати шкоду, 

заподіяну їхніми актами (під «актами» (англ. – «acts») в контексті даної 

Резолюції розуміють: 1) нормативні акти на виконання регуляторних 

повноважень; 2) адміністративні акти, які не належать до регуляторних; 
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3) фізичні дії (вчинки). Причому до загального змісту поняття “акти” 

включаються дії судових адміністрацій, не пов’язані з відправленням 

правосуддя шляхом компенсації або будь-якими іншими засобами. 

Відповідальність являє собою інструмент, за допомогою якого 

відображається виконання та рівень поваги у суспільстві до таких принципів, 

як: правова держава, відкритість, прозорість, справедливість та рівність перед 

законом. Відповідальність необхідна для забезпечення принципів 

ефективності, результативності, надійності та передбачуваності у діяльності 

публічних адміністрацій. 

Виконання принципу відповідальності досягається завдяки 

використанню різних механізмів, включаючи: судові розгляди справ, 

подання скарг до вищого органу управління, проведення розслідування 

омбудсманом, проведення інспекційних перевірок спеціальними комісіями, 

контроль з боку парламентської комісії та ін. 

Перейдемо до висвітлення спеціальних принципів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг. 

Принцип юридичної визначеності, що полягає у необхідності визначати 

безпосередньо у законодавчому акті деякі види діяльності як публічні 

послуги, а деякі процедури – як особливості надання публічних послуг, щодо 

надання органами публічної адміністрації адміністративних послуг 

реалізується в тому, що, як правило, публічні послуги надаються за місцем 

проживання (реєстрації) фізичних чи за юридичною адресою (місцем 

реєстрації) юридичних осіб.  

Принцип раціональної мінімізації кількості документів та процедурних 

дій, що вимагаються для отримання публічних послуг, має на меті спрощення 

процедури отримання публічних послуг [105, с. 99-100]. Це стосується 

насамперед чітко визначеного переліку документів, необхідних для 

отримання публічної послуги. Принцип орієнтує суб’єкти публічної 

адміністрації і на зменшення кількості затребуваних у суб’єкта звернення 

документів (за рахунок внутрішнього документообігу й міжвідомчої 
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комунікації), а також на раціоналізацію етапів у рамках єдиної цілісної 

послуги. При цьому таке зменшення має супроводжуватись спрощенням і 

прискоренням розгляду справи зі збереженням належної якості прийняття 

рішень у справі. 

Наступним принципом є захист персональних даних. Треба 

враховувати, що згідно з ч. 7 ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги» суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від 

заявника документи або інформацію, що перебувають у володінні самого 

суб’єкта або у володінні державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, або підприємств, 

установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Відповідно до 

ч. 8 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» такий орган або 

ЦНАП отримує необхідні документи чи інформацію без участі суб’єкта 

звернення у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем 

або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх 

управління [137]. Згідно з п. 3 ч. 9 ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги» ЦНАП, суб’єкти надання адміністративних послуг, підприємства, 

установи або організації у сфери їх управління, які володіють документами 

чи інформацією щодо надання адміністративної послуги, зобов’язані 

відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої 

в результаті надання адміністративної послуги [137]. Але насамперед 

необхідно отримувати згоду особи на збирання персональних даних про неї 

від інших суб’єктів (з інших баз даних, реєстрів тощо). Ці вимоги 

конкретизовано й у підзаконних актах. Так, відповідно до п. 10 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження 

вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» зміст 

технологічної картки повинні відповідати вимогам законодавства щодо 

захисту інформації та персональних даних [150]. Щодо ЦНАП у п. п. 2 п. 12 

Постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про 
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затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних 

послуг» закріплено обов’язок адміністратора дотримуватись вимог Закону 

України «Про захист персональних даних»: він має право отримувати 

висновки та документи про особу від інших органів влади без залучення 

самої особи-заявника, проте виключно з дотриманням вимог Закону України 

«Про захист персональних даних» [159; 161]. Згідно з п. 32 цієї ж Постанови 

Кабінету Міністрів України заява на отримання адміністративної послуги 

повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та 

зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання 

адміністративної послуги [159]. При цьому слід зауважити, що приписи п. 32 

Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг 

термінологічно не зовсім узгоджені із Законом України «Про захист 

персональних даних». Останній передбачає отримання не дозволу, а саме 

згоди суб’єкта персональних даних – добровільного волевиявлення фізичної 

особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її 

персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки), 

висловленого у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок 

про її надання [105, с. 98-99].  

Низку норм щодо персоніфікації суб’єктів звернення і, отже, потреби 

захисту їхніх даних містить Порядок ведення Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг [155]. Функціонування Порталу може бути 

персоніфіковане: є можливість створити особисту веб-сторінку користувача 

(персональний електронний кабінет), за допомогою якої може здійснюватися 

електронний документообіг між суб’єктом звернення та суб’єктом надання 

публічних послуг або ЦНАП. Тому функціональні можливості Порталу 

повинні забезпечувати захист усіх даних (у тому числі персональних) від 

несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до 

них [155]. Даний Порядок містить детальні вимоги, зокрема технічного 

характеру, до захисту інформації на Порталі. 
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Отже, принципи гарантій забезпечення законності надання публічних 

послуг поділено на:  

—  загальні (верховенства права; законність;  рівності; відкритості 

та прозорості; оперативності та своєчасності; безперервності; 

результативності; доступності; юридичної відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації  та їх посадових осіб тощо); 

— спеціальні (юридичної визначеності; зведення до раціонального 

мінімуму кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для 

надання публічних послуг; захист персональних даних впровадження нових 

організаційних форм надання публічних послуг (універсамів послуг, єдиних 

офісів тощо), більш зручних для фізичних та юридичних осіб). 

 

 

1.3. Адміністративно-правове регулювання гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні 

 

 

Правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері надання 

публічних послуг суб’єктами публічної адміністрації, можна класифікувати 

за:  

а) юридичною силою (закони, підзаконні нормативно-правові акти);  

б) об’єктом регулювання (ті, які регулюють поведінку людей, 

визначають права й обов’язки споживачів послуг як учасників 

адміністративно-правових відносин; та ті, які визначають правовий статус 

органів публічної адміністрації як суб’єкта надання публічних послуг); 

в) предметом регулювання (діяльність, пов’язана з виробництвом, 

торгівлею лікарськими засобами, піротехнічними засобами тощо, відкриттям 

та функціонуванням нотаріальних контор; консультаційна допомога, 

довідкова та інформаційна робота, оформлення матеріалів з питань 

дозвільної та ліцензійної діяльності тощо). 
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Відповідно до ст. 3 Конституції України, «людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави» [79]. Також Конституцією України 

гарантується, що «громадяни мають право брати участь в управлінні 

державними справами» (стаття 38) та «усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні звернення … до органів державної влади». Отже 

діяльність держави спрямована на задоволення потреб та інтересів фізичних 

та юридичних осіб. Держава в цьому випадку є партнером, що надає послуги, 

а фізичні та юридичні особи є одержувачами послуг. 

Так, стаття 3 Закону України «Про звернення громадян» в зміст 

звернення включає не тільки заяви, пропозиції, зауваження та клопотання, 

але й скарги громадян викладені в письмовій або усній формі [165]. Подача 

скарг до відповідних суб’єктів правовідносин з надання адміністративних 

послуг є невід’ємним правом громадян та інших осіб. Це право є 

конституційним, адже Основний Закон України в ст. 40 закріпив це право, де 

сказано, що «усі мають право направляти індивідуальні чи колективні 

письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк» [165]. 

Незважаючи на відсутність Закону України «Про публічні послуги», є 

підзаконні нормативно-правові акти, в яких трапляється поняття «публічні 

послуги». Так, згідно з Листом Міністерства юстиції України від 18.12.2009 

№ 967-0-2-09-22 «Щодо надання роз'яснення термінів, які застосовуються у 

Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення» [229] та відповідно до 

Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 
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виконавчої влади, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 лютого 2006 року № 90р,  сферу публічних послуг становлять послуги,  

що надаються органами державної влади, органами  місцевого  

самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями, які 

перебувають у їх управлінні [81]. Залежно від суб'єкта,  що надає публічні 

послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги. 

Наступним кроком у формуванні правової бази публічних послуг було 

затвердження на рівні Указу Президента України (від 22 липня 1998 року № 

810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи 

в Україні»)  Концепції адміністративної реформи, де пропонувалося 

розділення політичних і адміністративних функцій у державному управлінні 

для розмежування діяльності органів державної влади  з вироблення політики 

та її реалізації.  На цьому принципі будується сучасна європейська система 

управління, адже це один із дієвих засобів контролю суспільства за 

діяльністю чиновників. Держава цілеспрямовано мінімізує своє втручання в 

життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті послуги, які в даний 

період розвитку суспільства здатна гарантувати та які неможливо знайти на 

ринку послуг. Сучасна держава постійно прагне до передачі своїх функцій за 

допомогою механізмів ринкової саморегуляції [163].  

У Концепції було зазначено, що потрібно запровадити порядок  

надання органами  виконавчої  влади  державних (управлінських) послуг. 

Відповідні питання мають знайти своє закріплення у спеціальному 

кодифікованому Законі   України   «Про управлінські послуги громадянам». 

У ньому треба  визначити  повноваження  органів виконавчої  влади  та  

місцевого самоврядування щодо надання управлінських послуг громадянам у 

сфері публічної влади, обов'язки посадових осіб щодо етичного і 

професійного спілкування з громадянами [163].  

Основною метою реформи було проголошено формування системи 

публічного адміністрування, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а 

головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним 
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інтересам. Відповідно до даної Концепції однією з вихідних засад 

реформування центральних органів виконавчої влади є переорієнтація їхньої 

діяльності із суто адміністративно-розпорядчих функцій на надання 

державних управлінських послуг громадянам та юридичним особам, а також 

забезпечення дії принципу верховенства права [163]. 

Необхідно зазначити, що у Концепції адміністративної реформи в 

Україні паралельно використовувалися терміни «державні послуги» та 

«управлінські послуги». При цьому їх співвідношення не встановлювалося. 

Формування вітчизняної теорії публічних послуг, напевно, бажано було б 

розпочати зі створення загальноприйнятного понятійно-категоріального 

апарату, який би використовувався у подальших наукових дослідженнях. На 

жаль, цього не сталося. В англійській мові для позначення категорії 

публічних послуг вживається термін «public services». Але через особливості 

категорійного апарату, так само як термін «публічна адміністрація» 

помилково перекладається як «державне управління», замість терміна 

«публічні послуги» в Україні прижився спочатку термін «державні 

послуги» [209, с. 117]. Як наслідок, уперше в національному законодавстві 

послуги, що надаються органами виконавчої влади, були визначені як 

державні (управлінські). Неоднозначність юридичної термінології лише 

активізувала дискусію щодо розуміння понять, видів та ознак послуг, які 

надають органи державної та місцевої влади. 

Зупинимося на висвітленні основних положень Указу Президента від 

04.09.2019 № 647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних 

публічних послуг» [146]. 

Зокрема, розкриємо п. 2 зазначеного Указу Президента України як  

поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму та 

оприлюднення на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади 

щоквартальних звітів про стан реалізації відповідних заходів з 

відображенням інформації про послуги, переведені в електронну форму, та 

послуги, порядок та умови отримання яких спрощено.  
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Наведемо на сьогоднішній час існує така електронна послуга як 

інформація з реєстру речових прав. На сайті Кабінету Міністрів України 

https://www.kmu.gov.ua/ua/service/informatsiya-z-reestru-rechovikh-prav 

зазначена послуга переадресовується до «Кабінет електронних сервісів» 

Міністерства юстиції України». Якщо ми заходимо до кабінету 

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&use

rtype=all то бачимо що є рубрика «Отримати інформаційну довідку» [62].  

Проте якщо зайти на неї користувач послуги зустрічається з 

проблемою як «вхід за допомогою ЕЦП. Оберіть ЦСК», тобто необхідно 

прикріпити Електронний цифровий підпис (key-6.dat), шляхом вибору 

Центру сертифікації ключів. 

Тобто у суб’єкта звернення повинен бути 100 відсотків «Електронний 

цифровий підпис» проте в нормативно-правових актах, як Законі України 

«Про адміністративні послуги» такої вимоги не має. Адже зазначений 

створення зазначеного електронного  підпису є додатковою послугою та в 

переважній мірі є тільки у державних службовців і необхідний для 

заповнення щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Як висновок, з метою отримання електронних послуг необхідно 

створити додаткові варіанти ідентифікації особи, наприклад це може бути 

Privat24 або заповнення паспортних даних особи шляхом її ідентифікації 

через мобільний телефон тощо. 

Крім того не зрозумілою є вартість зазначеної послуги в розмірі 20 грн 

без врахування комісії банку. Адже вартість будь-якої послуги в тому числі 

електронної повинна бути собівартісною. Виникають питання в чому 

полягають трудові ресурси співробітника надати інформацію з реєстру з 

реєстру речових прав? Це риторичне питання підтверджується тим, що після 

оплати послуги інформація надається протягом 1 хвилини, що ніяк не може 

коштувати грошей. 

Тому необхідно внести зміни щодо надання зазначеної послуги 
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виключно в безоплатній формі як є у переважній кількості цивілізованих 

зарубіжних країнах світу. 

Розкриємо п. 3 зазначеного Указу Президента [146] як удосконалення 

процедури адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності. 

Не можемо не згадати, що спостерігається очевидний ефект від 

запровадження практики оскарження дій, рішень та бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг в адміністративному 

порядку – зменшення кількості адміністративних позовів і забезпечення 

реалізації принципу оперативності прийняття судового рішення.  

Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччина оскарження дій, 

рішень чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації в 

адміністративному порядку є обов’язковою стадією, без якої неможливо 

звернутися до судових органів. Втім навіть за умови дотримання такої 

адміністративної процедури оскарження позивачі в адміністративних судах 

Німеччини чекають слухання справи місяцями, а то й роками [209, с. 71-72]. 

У Великій Британії до схеми органів, до яких може звертатися 

громадянин на місцевому рівні за задоволенням своєї скарги на результати 

надання публічних послуг, входять: консультаційна агенція; радник; 

Департамент органу місцевого самоврядування; Департамент юридичних 

послуг; Підкомітет з питань скарг; Омбудсмен [61, с. 143].  

На думку англійських учених, такі типи поведінки мають вважатися 

поганим адмініструванням: грубість; небажання працювати зі скаржником як 

з особою, котра наділена правами; відмова відповідати на слушні запитання; 

нехтування тим, щоб поінформувати скаржника на вимогу про його права 

або права на компенсаційні виплати; свідоме надання дезорієнтаційної або 

неадекватної поради; ігнорування дієвої поради; пропонування відмовитися 

від задоволення скарги або пропонування непропорційного задоволення 

скарги; прояви расової, статевої або іншої дискримінації; неповідомлення 

особі, яка втрачає право на апеляцію; відмова в належному інформуванні 

щодо права на апеляцію; помилкові процедури; порушення процедури 
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здійснення адекватного моніторингу відповідності процедур; ігнорування 

рекомендацій, які мали сприяти належному поводженню з користувачами 

послуг; частковість; не пом’якшення ефекту чіткого дотримання букви 

закону в разі, коли це спричиняє очевидно несправедливе 

поводження [61, с. 144].  

Встановленню прав та обов’язків скаржника повинно відповідати 

відповідне встановлення прав та обов’язків суб’єкта владних повноважень, 

що має право розглядати адміністративну скаргу. 

Необхідно внести зміни до частини 2 статті 19 Закону України «Про 

адміністративні послуги», передбачивши обов’язковість подання 

адміністративної скарги на рішення, дії чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації до вищого органу. Порядок адміністративного оскарження 

рішення, дії чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання 

публічних послуг необхідно передбачити типовим адміністративним 

регламентом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України. 

Результат розгляду адміністративної скарги є підставою для подальшого 

оскарження у порядку адміністративного судочинства. 

Розкриємо п. 9 зазначеного Указу Президента України [146] як 

удосконалення системи підвищення кваліфікації осіб, що забезпечують 

надання публічних послуг. 

Ліпенцев А. В визначає основні атрибути системи підвищення 

кваліфікації осіб, що забезпечують надання публічних послуг [89; 243]: 

1. Прихильність до високої якості обслуговування – публічні службовці 

та керівники чітко зорієнтовані на високу якість в обслуговуванні громадян 

та клієнтів і задоволення їхніх потреб незалежно від каналу надання послуг 

та місцезнаходження. 

2. Громадянин/клієнт у центрі уваги – публічні службовці та керівники 

забезпечують зорієнтованість усіх рішень на досягнення інтересів 

громадянина/клієнта (зовнішнього або внутрішнього); відбувається постійне 

вдосконалення програм та механізмів залучення зацікавлених сторін. 
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3. Постійне підвищення якості обслуговування – публічні службовці та 

керівники забезпечують перманентне покращення якості та своєчасності 

обслуговування громадян/клієнтів, а також партнерів шляхом прогнозування 

та адаптації до потреб. 

4. Інноваційне організаційне середовище – публічні службовці та 

керівники забезпечують інноваційний підхід і співпрацю для досягнення 

бажаних результатів, а також мають відповідні інструменти, ресурси та 

організаційну підтримку для діяльності. 

5. Включеність/ емоційна залученість персоналу (engagement) – кожен 

зі службовців відіграє вирішальну роль в успіху організації, керівникам 

необхідно досягнути/забезпечити інтегрованість та продуктивність кожного 

співробітника на сто відсотків у процесі надання послуг. 

6. Підтримуюче лідерство – необхідно забезпечити розвиток лідерства 

на всіх організаційних рівнях. Внески керівників повинні бути реальними, 

постійно видимими, відображати значення організації, а також підтримувати, 

заохочувати співробітників та сприяти досягненню ними високих 

результатів. 

7. Чуйний сервіс – публічні службовці та керівники повинні 

оперативно виявляти зовнішні або внутрішні потреби громадянина/клієнта, 

швидко реагувати на них та забезпечувати належний рівень сервісу, 

знаходячи підхід до кожного громадянина/клієнта. 

8. Постійне навчання – публічні службовці та керівники повинні 

постійно вдосконалювати свої навички. В основі діяльності – ідеологія 

«організація, що навчається». 

Звернемо увагу на пункт 5 вищенаведених основних атрибутів 

культури у наданні послуг «включеність/ емоційна залученість персоналу 

(engagement)». В управлінні персоналом у вітчизняній публічній службі цей 

термін поки що практично не використовується, а саме з розвитком 

(підсиленням) включеності HRменеджери сучасних публічних служб 

пов’язують можливості покращення якості надання публічних послуг. 



61 

 

Включеність – це прагнення співробітників робити максимальний внесок у 

розвиток і успіх своєї організації. Фахівці глобального консалтингового    

HR-холдінгу «Hewitt Associates» вважають, що лише за критерієм 

включенності/ емоційної залученності персоналу (Employee Engagement) 

можна судити не тільки про прийняття і розуміння співробітником цілей 

компанії, але й про його прагненні і зусилля, що робляться для досягнення 

конкретних результатів. 

Модель включеності «Hewitt Associates» [226] передбачає, що про 

включеність персоналу може свідчити така поведінка: 

а)  співробітники  постійно  позитивно  відгукуються  про організацію 

серед колег, потенційних співробітників і клієнтів; 

б) співробітники постійно відчувають потребу бути частиною 

організації;  

в) співробітники  докладають  додаткових  зусиль на  користь 

організації за власною ініціативою.  

Саме тип поведінки в) дослідники компанії «Hewitt» вважають 

визначальним. У решті випадків можна бути упевненим тільки  в лояльності і 

задоволеності співробітника. З  трьох  видів  поведінки складається модель  

включенності «Hewitt» 3 «S»: Say (висловлюватись) –  Stay (перебувати)  –  

Strive (старатися). 

Навіть якщо нелояльні службовці в  органі  публічної  влади 

домінують, можна налаштувати  команду  на  високу  якість  послуг, 

цілеспрямовано працюючи з основними факторами, що підвищують 

включеність. Однак найскладніше в управлінні включеністю – правильно 

визначити ці чинники. Фактори включеності неповторні не тільки для 

кожного органу публічної влади, але і для кожної з груп співробітників.  

Дослідження практики сервісних організацій та напрацювання 

науковців [87; 136; 186]  дають  змогу  виділити  основні  змінні/ 

характеристики сервісної організаційної культури, на яких базується 

формування культури чуйного ставлення до клієнтів:  
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 доброзичливі і комунікабельні службовці;  

 мінімізація ступеня формалізації. Працівникам, зайнятим у сфері 

обслуговування,  бажано  надавати певну свободу в  діях, щоб вони могли 

оперативно реагувати на мінливі потреби клієнтів;  

 наділення службовців широкими владними повноваженнями. 

Службовці, яким надається можливість самостійно приймати багато рішень, 

що стосуються обслуговування клієнтів, роблять все, що, на їхню думку, 

необхідно для задоволення клієнтів;  

 сформоване вміння слухати зовнішніх та внутрішніх клієнтів;  

 ясність організаційних ролей; 

 включеність / емоційна залученість службовців.  

Фактично завдання лідера полягає у створенні такого середовища, в 

якому службовці захочуть і зможуть розкрити свої здібності і реалізувати 

потенціал. До основних напрямів формування культури високої якості послуг 

в органах публічної влади належать: а) запровадження управління 

персоналом на засадах компетенцій; б) відбір відповідних кандидатів; 

в) процеси адаптації та навчання; г) наділення службовців владними 

повноваженнями; ґ) розвиток лідерства на всіх рівнях організації; д) система 

оцінки результатів роботи; е) управління системою заохочень і 

винагород [88, с. 112]. 

Виходячи із зазначеного Указу Президента України виокремлено такі 

основні проблеми, пов’язані з наданням зазначених послуг: неврегульована 

процедура взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади; дублювання функцій органів, що надають адміністративні 

послуги; велика кількість державних органів, організацій, які залучені до 

процесу надання публічних послуг; невичерпаний перелік документів; 

відсутність чіткої інформації щодо отримання публічних послуг; 

невизначений розмір плати; великі затрати часу. 

Разом із тим за частинами другою та третьою статті 5 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» [168] у межах бюджетних асигнувань, 
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виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а 

також з урахуванням вимог статті 18 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [149] їх голови 

визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Рекомендаційні 

переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих 

державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. 

Аналогічно, за пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» [167] затвердження за пропозицією 

сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до 

типових штатних розписів, затверджених Кабінетом Міністрів України, 

витрат на їх утримання віднесено до виключної компетенції відповідної 

місцевої ради. 

Що ж стосується використаного у тексті цієї статті Закону України 

терміна «робочі органи», то існування таких органів у складі місцевих 

органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування 

Конституцією чи законами України не передбачено. 

Суттєвим недоліком проекту Адміністративно-процедурного кодексу 

України є уніфікація процедур  усіх адміністративних проваджень, хоча 

процедурні режими для адміністративних проваджень, що ініціюються за 

заявою особи щодо забезпечення реалізації її прав і законних інтересів, а 

також виконання ними визначених законом обов’язків, та адміністративних 

проваджень, що ініціюються за заявою особи щодо захисту її прав, не можуть 

бути тотожними. Аналогічно процедури адміністративних проваджень, що 

ініціюються за заявою особи, не повинні ототожнюватись із процедурами 

адміністративних проваджень, що ініціюються адміністративним органом. 

Разом із тим законопроектом повинні бути виписані не тільки порядок 

та процедури оскарження неправомірних рішень органів публічної 

адміністрації, як це регламентовано у розділі V проекту кодексу, а й порядок 
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відновлення порушених у результаті дій та бездіяльності органів виконавчої 

влади, їх посадових осіб прав, свобод та законних інтересів суб’єктів 

оскарження.  

Таким чином, одним із основних результатів правової регламентації 

процедур, зокрема проваджень, із надання публічних послуг ми вбачаємо 

розробку та затвердження уніфікованих стандартів, тобто узагальненого 

законодавчого нормативного акта (Кодексу публічних послуг в Україні та  

Адміністративно-процедурного кодексу, проекти яких залишились на стадії 

розгляду). Саме такий закон став би, на думку І. Б. Колуішко, важливою 

гарантією прав громадян у їхніх відносинах із публічними інституціями та 

реально сприяв би громадянам у реалізації їхніх прав та свобод [209, с. 33]. 

Згідно з Листом Міністерства юстиції України від 18.12.2009 № 967-0-

2-09-22 «Щодо надання роз'яснення термінів, які застосовуються у Законі 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» [229] та відповідно до 

Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами  

виконавчої влади (далі – Концепція), затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90р,  сферу публічних послуг 

становлять послуги,  що надаються органами державної влади, органами  

місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями, які 

перебувають у їх управлінні [81]. 

У звіті, підготовленому Головною державною службою в Україні,  на 

офіційному веб-сайті дається таке визначення категорії «адміністративна 

послуга»: це здійснювана за заявою приватної (фізичної або юридичної) 

особи діяльність адміністративного органу та її результат щодо юридичного 

оформлення прав, свобод і законних інтересів особи (наприклад, видача 

дозволів, ліцензій, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо), а 

також виконання обов’язків особи [11]. 

Відповідно до Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету 



65 

 

Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р, адміністративна послуга є 

результатом здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що, 

відповідно до закону, забезпечує юридичне оформлення умов реалізації 

фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх 

заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення 

реєстрації тощо) [81]. 

Проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні 

визначає  адміністративну послугу як спрямовану на забезпечення (юридичне 

оформлення) умов для реалізації суб’єктивних прав, виконання обов’язків 

фізичної або юридичної особи «позитивну» публічно-службову діяльність 

органу публічної адміністрації, яка здійснюється за заявою цієї особи [80, 

С. 6]. 

Показовим з погляду недосконалості сучасної нормотворчої діяльності 

є Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, в 

якому визначення поняття адміністративних послуг наводиться чомусь у 

преамбулі, а саме: «адміністративна послуга – результат здійснення владних 

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної 

або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків такої особи відповідно до закону» [137]. На наш погляд, 

відповідно до правил законотворчої практики, у преамбулі не має бути 

визначення понять, а має висвітлюватися основний зміст закону. 

Отже, на жаль, нині поняття «публічні послуги» регулюється тільки 

на підзаконному рівні, тобто на законодавчому рівні не має жодного 

нормативно-правового акта, крім характеристики деяких видів публічних 

послуг (Закон України «Про адміністративні послуги» [137], Закон України 

«Про соціальні послуги» [174]. Тому запропоновано прийняти єдиний 

законодавчий кодифікований акт «Про публічні послуги», який би містив 

загальні положення, характеристику всіх послуг в Україні, практики 

реалізації надання публічних послуг та гарантії забезпечення законності їх 

надання. 
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Висновки до першого розділу 

 

 

Підсумовуючи результати початкової наукової розвідки, зупинимося на 

основних здобутках першого розділу: 

1. Запропоновано під гарантіями забезпечення законності надання 

публічних послуг розуміти правові норми, що визначають специфічні 

юридичні засоби, умови та порядок реалізації прав, юридичні засоби їх 

охорони та захисту у разі порушення з розгляду заяви фізичної або 

юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, 

ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо). 

2. Віднесено до видів юридичних гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг: оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 

(адміністративне судочинство); контроль за діяльністю суб’єктів публічної 

адміністрації  щодо надання публічних послуг;  звернення фізичних осіб 

(громадян та осіб без громадянства) відповідно до закону України «Про 

звернення громадян»; притягнення до відповідальності публічних 

службовців за відмову в наданні певного виду публічної послуги. 

До ознак гарантій забезпечення законності надання публічних послуг 

необхідно відносити: регламентація нормативно-правовими актами; 

наявність специфічних юридичних засобів, встановлення певних умов та 

порядку реалізації прав суб’єктів звернення;  юридичні засоби охорони прав 

суб’єктів споживачі публічних послуг; захист у разі порушення з розгляду 

заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта 

(рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення). 

Встановлено, що значення юридичних гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг полягає у: 

 забезпеченні прав і свобод людини та громадянина у процесі 

отримання різних публічних послуг;  
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 дотриманні  міжнародних стандартів захисту прав людини у 

сфері публічних послуг;  

 піднятті іміджу держави в обличчі суб’єктів звернення 

зазначених послуг;  

 підвищенні рівня правосвідомості публічних службовців у 

процесі надання публічних послуг, яке буде проявлятися в неухильному 

дотриманні законодавства України; 

 удосконаленні механізму надання публічних послуг суб’єктами 

публічної адміністрації тощо. 

2. Під принципами гарантій забезпечення законності надання  

публічних послуг необхідно розуміти  основоположні засади, на яких 

ґрунтується процес діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 

надання публічних послуг фізичним та юридичним особам.  

Виокремлено види принципів гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг:  а) загальні (верховенства права; рівності; 

відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; безперервності; 

результативності; доступності; юридичної відповідальності суб’єктів 

публічної адміністрації  та їх посадових осіб тощо); б) спеціальні (юридичної 

визначеності; зведення до раціонального мінімуму кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для надання публічних послуг; захист 

персональних даних впровадження нових організаційних форм надання 

публічних послуг (універсамів послуг, єдиних офісів тощо), більш зручних 

для фізичних та юридичних осіб). 

3. Адміністративно-правове регулювання гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні потребує удосконалення 

шляхом розмежування компетенції суб’єктів публічної адміністрації; 

встановлення порядку реалізації повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування щодо контролю за наданням публічних послуг; 

розроблення та прийняття Закону Україні «Про публічні послуги», в якому  

визначити вичерпний перелік суб’єктів публічної адміністрації, які б 
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здійснювали контроль у цій сфері, їхні повноваження, форми та процедури 

такої діяльності, методи, способи реалізації та відповідальність у разі 

зловживання здійсненням контролю тощо. 

Окремі теоретико-методологічні положення розділу були висвітлені в 

авторських працях: 

1. Бойко О.В. Поняття та види гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. 

№ 6. – С. 238-240. URL.: http://www.lsej.org.ua/6_2019/59.pdf 

2. Бойко О.В. Особливості притягнення до відповідальності за відмову в 

наданні публічних послуг в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 

2019. № 2 (27). С. 83-85. 

3. Бойко О.В. Особливості діяльності уповноваженого з прав людини 

щодо надання публічних послуг в Україні. Пріоритети розвитку юридичних 

наук у ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Одеса, 13–14 квітня 2018 р. Одеса : ГО «Причорноморська 

фундація права», 2018.  С. 77-81. 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 

(адміністративне судочинство) 

 

 

Розкриємо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг як один із видів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні. 

Порушення прав, законних інтересів та свобод споживачів публічних 

послуг (фізичних та/або юридичних осіб) розглядається безпосередньо як 

підстава звернення до адміністративного суду і є фактом, що спричиняє 

виникнення права на оскарження дій, рішень чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації. Залежно від категорії результатів адміністративної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації підставами оскарження можуть 

бути порушення-перешкоди (порушення, пов’язані зі створенням 

відповідним владним органом перешкод для реалізації громадянином прав і 

свобод; вони можуть виявлятися у вимаганні надання додаткових 

документів, вимаганні додаткової оплати послуги, не встановленої 

законодавством, отримання супутніх послуг); порушення-відмови (такі 

порушення можливі у разі протиправної відмови суб’єкта владних 

повноважень у наданні публічної послуги); порушення-бездіяльність 

(ненадання публічної послуги належному суб’єкту-споживачу, прострочення 

надання публічної послуги, невжиття заходів щодо отримання послуги, 

замовчування причин ненадання публічної послуги). 

Питання оскарження дій, рішень чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації є предметом активного наукового пошуку в сучасних умовах. 
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Варто відзначити низку доктринальних досліджень, проведених такими 

вченими, як В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, 

А. Т. Комзюк, Д. М. Лук’янець, Ю. C. Педько, Р. С. Мельник, 

В. Г. Перепелюк, та іншими.  

Поглиблюючи тему уточнення понятійно-категоріального апарату, 

зазначимо, що вважаємо слушним аналіз співвідношення понять 

«адміністративне оскарження» і «адміністративна процедура  за скаргою», 

наданий І. О. Грибком. Дослідник стверджує, що зазначені поняття 

співвідносяться між собою як загальне й особливе, оскільки адміністративна 

процедура за скаргою є складовою процесуальною частиною 

адміністративного оскарження. Останнє розглядається як правовий інститут, 

який являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, котрі виникають у зв’язку з реалізацією фізичною чи юридичною 

особою права на оскарження рішень, дій та бездіяльності органів виконавчої 

влади шляхом подання скарги до органу виконавчої влади (посадової особи), 

що уповноважений здійснювати їх розгляд та вирішення [44]. 

У свою чергу О. Ю. Іващенко під адміністративним оскарженням у 

сфері діяльності ОВС України розуміє подання і розгляд звернень, у яких 

міститься: а) вимога щодо поновлення прав, порушених діями або 

бездіяльністю працівників ОВС; б) вимога про захист законних інтересів, 

порушених діями або бездіяльністю працівників поліції. 

Так, О. С. Духневич провадження щодо оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

трактує як нормативно врегульований порядок вчинення процесуальних дій, 

які забезпечують законний і об’єктивний розгляд і вирішення 

адміністративними судами справ щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб [51].  

Повністю погоджуємося з В. П. Тимощуком, який зазначає, що за 

загальним правилом оскарження процедурних рішень, дій та бездіяльності 
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має здійснюватися разом з оскарженням адміністративного акта. Виняток 

можуть становити лише процедурні дії та рішення, що суттєво впливають на 

розгляд і вирішення справи. Їх вичерпний перелік повинен міститися в 

законі. Бездіяльність адміністративного органу може бути самостійним 

предметом оскарження у разі неприйняття адміністративного акта у 

встановлений законом строк або очевидного зволікання з розглядом 

адміністративної справи (прийняттям процедурних рішень, вжиттям 

процедурних дій). Тому зазначений порядок доцільно також відносити до 

процедури оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг. 

Аналіз наукових публікацій та нормативно-правової бази дозволяє 

виділити такі ознаки оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг:  

1. Безпосередня ініціатива (заява) фізичних та юридичних осіб. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації 

щодо публічних послуг відбувається лише за безпосередньою ініціативою 

(заявою) фізичних та юридичних осіб незалежно від самої форми заяви особи 

(усна чи письмова) та порядку її отримання органом влади. 

2. Імперативність правового регулювання оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання публічної послуги. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання публічної послуги можливе лише у разі, коли існує спеціальне 

правове регулювання порядку оскарження такої послуги. Вимога особи до 

органу влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися як 

адміністративна послуга лише тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко 

регламентованим. Не можна оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів 

публічної адміністрації з надання публічної послуги, якщо її надання не 

передбачено законом. 

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання публічної послуги визначені органом виконавчої 
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влади або місцевого самоврядування. За загальним правилом, для 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання публічної послуги можна звернутися лише до певного (тільки 

одного) органу влади, визначеного законом, на відміну від інших видів 

звернень, які можуть бути розглянуті та вирішені більш широким колом 

суб’єктів. 

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання публічної послуги здійснюється згідно з відповідною 

процедурою. Наприклад, якщо оскарження послуги здійснюється в 

адміністративному (позасудовому) порядку, то позивач може оскаржити 

послуги тільки в межах органу влади, який видав послугу, або до вищого 

підрозділу.  

5. Результатом оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання публічної послуги є індивідуальний акт 

типової форми або адміністративний акт ‒ рішення органу, наприклад, про 

реєстрацію чи видачу свідоцтва або відновлення права на отримання певної 

публічної послуги в порядку адміністративного судочинства тощо. 

Отже, оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг розуміється як нормативно 

врегульований порядок вчинення процесуальних дій, що забезпечують 

законний і об’єктивний розгляд справ у адміністративному та/або судовому 

порядку щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб з 

приводу розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу 

адміністративного акта (рішення, постанова або ухвала на отримання 

дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, сертифікату тощо). 

Розглянемо загальні риси провадження в судовому порядку оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

публічних послуг.  

Як зазначає Ю. С. Педько, адміністративне судочинство структурно 
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складається з проваджень. У межах даних проваджень здійснюється розгляд 

справ окремих категорій, які підвідомчі адміністративному суду (наприклад, 

провадження у справах про перевищення службових повноважень, 

провадження у справах про надання органами виконавчої влади чи органами 

місцевого самоврядування недостовірної інформації тощо) [119, с. 139]. 

У французькому адміністративному праві окремі провадження в 

адміністративних справах, які розглядаються адміністративними 

трибуналами, вчені називають «різновидами адміністративної 

юстиції» [32, с. 288]. 

У німецькому адміністративному праві окремі провадження в 

адміністративних судах першої інстанції, Вищих адміністративних 

земельних судах та Федеральному адміністративному суді Німеччини 

визначаються як «справи адміністративного судочинства» [112, с. 22]. 

Поняттям окремих видів адміністративних проваджень у рамках 

адміністративної процедури України охоплюються: 1) провадження у 

справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень; 2) провадження у справах, пов’язаних із виборчим процесом чи 

процесом референдуму; 3) провадження у справах за зверненнями суб’єкта 

владних повноважень у випадках, встановлених законом. 

Названі провадження адміністративного процесу пропонується 

класифікувати на три основні групи з урахуванням таких критеріїв: 

1) суб’єкти спірних правовідносин; 2) зміст спірних правовідносин; 3) об’єкт 

спірних правовідносин. 

Крім цього, в рамках адміністративного процесу можна виділити види 

проваджень, які характеризують загальну процедуру розгляду 

адміністративними судами всіх категорій адміністративних справ. Видова 

різноманітність таких проваджень знайшла своє відображення у структурі 

КАCУ, відповідно до якої виділено: провадження в суді першої інстанції; 

апеляційне та касаційне провадження; провадження за винятковими та 

нововиявленими обставинами. 
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Слід окремо оговорити, що якщо досліджувати провадження щодо 

розгляду адміністративними судами конкретної категорії адміністративних 

справ, то вищевказані провадження будуть мати зміст стадій, тобто 

структурних елементів провадження. 

Як стверджують теоретики процесуальної юридичної діяльності, 

процесуальне провадження являє собою логічно і функціонально погоджену 

послідовність дій, які відображають специфічний характер взаємозв’язку 

суб’єктів, що зумовлено специфікою даної категорії юридичних справ, тобто 

йдеться про логіко-часову характеристику процесу – його стадійність [43, 

с. 78]. Процесуальна стадія є сукупністю процесуальних дій, які спрямовані 

на досягнення певної найближчої процесуальної мети. З огляду на 

універсальний характер позовної форми, провадження з розгляду позовів 

громадян на незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування має бути побудованим за загальними 

правилами позовного судочинства з урахуванням особливостей, які 

випливають із предмета розгляду (адміністративно-правових спорів) та 

складу учасників провадження, і перелік стадій в адміністративному 

судочинстві подібний до переліку стадій інших видів позовного судочинства. 

Зауважимо, що назви стадій адміністративної процедури, види та 

сутність яких будуть розглянуті нижче, детерміновані рядом факторів, а 

саме: 1) змістом самої стадії та процесуальними діями, які в її межах 

здійснюються; 2) нормативно-правовим закріпленням відповідної стадії. 

Назва, зміст та порядок здійснення стадій адміністративного процесу, його 

учасники та інші процесуальні особливості стадій такої процедури закріплені 

переважно в КАCУ; 3) процесуальною метою здійснення відповідної стадії 

адміністративної процедури. 

Так, О. С. Духневич відносить до стадій адміністративного процесу 

щодо розгляду та вирішення конкретної адміністративної справи такі: 

1) порушення адміністративної справи в адміністративному суді (звернення 

до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній 
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справі); 2) підготовка адміністративної справи до судового розгляду 

(підготовче провадження); 3) судовий розгляд адміністративної 

справи [51, с. 39-40]. 

Наведені три стадії адміністративного процедури є обов’язковими 

(конститутивними), оскільки після звернення фізичної або юридичної особи 

до адміністративного суду адміністративна справа неминуче проходить усі ці 

стадії. Їх виникнення після подання адміністративного позову, з якого, 

власне, і розпочинається адміністративна процедура, вже не залежить від 

волі заявника чи інших учасників такого процесу. 

Так, наприклад, відповідно до ст. 157 КАCУ суд закриває провадження 

у справі: якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного 

судочинства; якщо позивач відмовився від адміністративного позову і 

відмову прийнято судом; якщо сторони досягли примирення; якщо є такі, що 

набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з того самого спору і між 

тими самими сторонами; у разі смерті або оголошення в установленому 

законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні 

правовідносини не допускають правонаступництва, або ліквідації 

підприємства, установи, організації, які були стороною у справі. 

Розкривши загальні риси провадження в судовому порядку оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

публічних послуг перейдемо до висвітлення оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності нотаріуса з надання публічних послуг.  

Існує декілька концепцій праворозуміння категорії публічно-правових 

спорів. Російська юридична наука визначає, що публічно-правовим спором є 

встановлена законом процедура розгляду уповноваженими органами 

претензій суб’єктів права з приводу їхніх інтересів, актів і дій публічного 

(громадського) характеру (Ю. Тихомиров) [211], втім, необхідно 

підкреслити, що в Російській Федерації відсутня адміністративна юстиція, і 

дану категорію справ віднесено в межах підвідомчості арбітражному та 

цивільному процесам. Натомість прийняття КАС України стало початком 
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встановлення реального механізму судового контролю за публічним 

управлінням, втілюючи в життя пріоритет конституційних гарантій захисту 

прав і свобод людини і громадянина. Як зазначає О. М. Пасенюк, саме 

створення адміністративних судів усіх рівнів робить це право можливим і 

абсолютно реальним. На його думку, правовий захист, що забезпечують 

адміністративні суди, спрямований не на покарання протиправної поведінки, 

а, якщо таке мале місце, на поновлення законного стану. Пріоритети 

адміністративної юстиції лежать у сфері захисту прав громадянина, а не 

держави [119, с. 10]. 

У ході аналізу наукових публікацій вітчизняних вчених встановлено, 

що наразі триває дискусія щодо необхідності розмежування поняття 

«адміністративно-правовий спір» та «публічно-правовий спір». 

Н. Б. Писаренко та В. А. Сьоміна під категорією адміністративно-правовий 

спір розуміють «юридичний конфлікт між фізичною або юридичною особою, 

з одного боку, і суб’єктом владних повноважень – з іншого, зумовлений 

здійсненням останнім управлінських функцій, що може вирішуватися як у 

судовому, так і в позасудовому (адміністративному) порядку, однак із 

застосуванням спеціальних процедур, якими враховано ймовірну нерівність 

учасників відносин, з яких він виник» [122, с. 23]. З подібних міркувань 

виходить і Е. Демський, підкреслюючи особливу роль адміністративної 

юстиції, яка полягає у забезпеченні захисту порушеного права внаслідок 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації [47, с. 248]. Також підтримує 

концепцію розгляду публічно-правового спору крізь призму юридичного 

конфлікту і В. Шавинський [221, с. 75]. 

О. П. Рябченко ставить питання доцільності розмежування розгляду 

публічно-правових спорів у порядку адміністративного та конституційного 

судочинства, при цьому нею аргументовано визначено, що «предметом 

адміністративної юрисдикції адміністративних судів стає публічно-правовий 

спір, який, на відміну від конституційно-правового конфлікту, стосується 

суперечності, що виникає в організаційно-регулятивних відносинах у сфері 
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діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування [187, 

с. 174-178].  

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України публічно-правовий спір, у якому 

хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який 

здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі 

на виконання делегованих повноважень, є адміністративною справою і є 

предметом судового розгляду.  

У ч. 1 ст. 17 КАС України визначено шість категорій публічних спорів, 

підвідомчих адміністративним судам [70]: 1) спори фізичних чи юридичних 

осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 

(нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи 

бездіяльності; 2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби; 3) спори між суб'єктами 

владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 

управління, у тому числі делегованих повноважень; 4) спори, що виникають з 

приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання 

нечинними адміністративних договорів; 5) спори за зверненням суб'єкта 

владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами 

України; 6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму.  

Вельми позитивним є той факт, що варіант української моделі 

адміністративної юстиції є доволі демократичним, оскільки законодавець 

відніс увесь перелік існуючих у державі нормативно-правових актів до 

предмета їх оскарження в адміністративних судах, за винятком законів та тих 

нормативно-правових актів, які можуть стати предметом розгляду в 

Конституційному Суді України. 

Проте не в усіх державах, де є адміністративні суди, надана можливість 

оскаржувати увесь спектр правових актів. Наприклад, у Австралії, Австрії, 

Болгарії, Ізраїлі, Новій Зеландії та деяких інших державах юрисдикція 
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адміністративних судів щодо контролю за адміністративною діяльністю 

органів державної влади обмежена. У Польщі, як правило, суди беруть до 

свого провадження адміністративні позови про оскарження актів 

індивідуальної дії, виданих органами місцевого самоврядування, місцевими 

державними адміністраціями тощо [209]. 

Судовий розгляд справ у судах адміністративної юрисдикції – основна 

стадія судового процесу, що включає сукупність послідовних процесуальних 

дій, які виконуються в судовому засіданні судом та особами, котрі беруть 

участь у справі. 

Позивачем у спорах публічно-правового характеру може виступати як 

фізична, так і юридична особа. Трапляються випадки, коли позивачем в одній 

справі можуть виступати дві й більше особи в результаті спільного 

пред’явлення позову. При цьому слід звернути увагу на той факт, що 

провідна роль цих учасників позовного провадження в адміністративній 

справі обумовлюється тим, що саме завдяки їм та їхній поведінці, 

волевиявленню виникає й розвивається вказане провадження. Проте доцільно 

зазначити, що позивачем та відповідачем є не будь-які особи, а лише ті, між 

якими виник правовий спір (конфлікт) у сфері публічно-правових відносин. 

Таким чином, основне у характеристиці сторін те, що вони є учасниками 

публічно-правового спору, переданого для розгляду адміністративного суду.  

Втім, складно погодитися з позицією М. І. Поворознюка, який 

визначає, що «лише наявність у позивача та відповідача протилежних 

юридичних інтересів є підставою для порушення адміністративної справи у 

адміністративному суді» [125, с. 162]. Натомість ми скоріше погодимось з 

В. С. Стефанюком, яким встановлено, що принцип диспозитивності у 

адміністративному процесі характеризується такими положеннями: «1) хто 

хоче здійснити своє право, повинен про це сам потурбуватися; 2) особа, якій 

належить право, може від нього відмовитись; 3) нікого не можна 

примушувати пред’явити заяву проти своєї волі; 4) адміністративний суд не 

повинен виходити за межі вимог сторін, за винятками, встановленими 
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законом; 5) правом розпоряджатися об’єктом процесу» [202, с. 216-217]. 

Стаття 3 КАС України у п. 8 зазначає, що позивачем в 

адміністративному процесі виступає особа, на захист прав, свобод та 

інтересів якої подано адміністративний позов до адміністративного суду, а 

також суб’єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого 

подана позовна заява до адміністративного суду [70]. Окремо слід сказати, 

що суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, їх посадова або службова особа, інший суб’єкт при 

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень (п. 7 ст. 3 КАСУ) [70]. 

Важливо, що в адміністративних справах щодо протиправності рішень, 

дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг обов’язок 

доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається 

саме на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного 

позову [190]. Втім, як зазначає Н. В. Шевцова, навіть «невиконання 

суб’єктом владних повноважень обов’язку довести правомірність своїх 

рішень, дій чи бездіяльності не може звільняти адміністративний суд від 

обов’язку ухвалити справедливе і правосудне судове рішення» [224, с. 12], 

яке повинно базуватися на результатах оцінки доказів, поданих у ході 

судового розгляду сторонами позову. 

Для обґрунтування своїх вимог і заперечень за клопотаннями осіб, які 

беруть участь у справі, можуть бути допитані як свідки про відомі їм 

обставини та факти, що стосуються спору, відповідні особи. У справах про 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання 

адміністративних послуг під час допиту свідка необхідно встановити, чи 

були підстави вважати неправомірною діяльність владного органу. Допит 

свідка починається з пропозиції головуючого в судовому засіданні 

розповісти все, що йому відомо у справі, яка розглядається. Першою йому 

ставить питання особа, за клопотанням якої викликано свідка. Головуючий у 

судовому засіданні та інші судді можуть ставити свідкові питання в будь-
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який час його допиту. Свідок може користуватися записами, якщо його 

показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими даними, які 

важко зберегти в пам’яті. Після допиту записи показуються суду та особам, 

які беруть участь у справі, та можуть бути приєднані до справи за ухвалою 

суду. Свідок може бути допитаний повторно на тому самому або наступному 

судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням осіб, які беруть 

участь у справі, або з ініціативи суду.  

Після дослідження судом висновку експерта і використання усних 

консультацій та письмових висновків роз’яснення, викладені письмово й 

підписані спеціалістом, приєднуються до справи. За відсутності належно 

зібраних доказів, поданих під час судового розгляду справи, неможливо 

забезпечувати змагальність сторін у адміністративному процесі. 

Наприклад,  в Постанові Святошинського районного суду м.Києва від 

14 квітня 2015 року у справі №759/442/15-а [133] зазначено, що згідно 

частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди 

перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для 

прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) 

добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед 

законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема 

з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 

наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких 

спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у 

процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного 

строку [70]. 

Відповідно до частини 1, 2 статті 71 КАС України кожна сторона 

повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, 
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крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу [70]. В 

адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 

суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності 

свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він 

заперечує проти адміністративного позову. 

Відповідно до ст. 67 Закону України «Про нотаріат» свідоцтво про 

право на спадщину видається за письмовою заявою всіх спадкоємців, які 

прийняли спадщину в порядку, встановленому цивільним 

законодавством [171]. 

Якщо нотаріусом обґрунтовано відмовлено у видачі свідоцтва про 

право на спадщину, виникає цивільно-правовий спір, що підлягає розглядові 

у позовному провадженні. 

Частинами 1, 2 ст. 71 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що у 

разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх 

спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з 

подружжя з наступним повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли 

спадщину[171]. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного 

майна. 

На підставі письмової заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, за 

згодою другого з подружжя, який є живим, у свідоцтві про право власності 

може бути визначена і частка померлого у спільній власності. 

Крім цього відповідно до вимог ст. 46 ЗУ «Про нотаріат» нотаріуси, 

посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право витребовувати від 

фізичних чи юридичних осіб відомості чи документи, необхідні для вчинення 

нотаріальної дії [171]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна 

дія або відмова у її вчиненні оскаржуються до суду [171]. 

Не скориставшись вказаним вище порядком оскарження, позивач 

просить зобов'язати нотаріуса видати Свідоцтво про право на спадщину за 

законом, що в даному випадку не передбачено законом як спосіб захисту 
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прав та інтересів позивача як учасника нотаріального процесу. 

Щодо вимог позивача про зобов’язання відповідача як спеціального 

суб’єкта, на якого покладають функції державного реєстратора прав на 

нерухоме майно ( відповідно до ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяження» [145]) провести державну 

реєстрацію прав а вищезазначене нерухоме майно, суд вважає, що дані 

вимоги взагалі є передчасними оскільки у позивача не виникло право яке є 

підставою для проведення за нею державної реєстрації права власності на 

об’єкт нерухомого майна. 

Враховуючи вищенаведене, Святошинський районний суд м.Києва від 

14 квітня 2015 року у справі №759/442/15-а вважає, що в задоволенні даних 

вимог адміністративного позову слід відмовити [133]. 

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 159-163 КАС України [70], 

зазначений суд постановив адміністративний позов позивача залишити без 

задоволення. 

Як ми вже зазначали вище, відповідачем в зазначених 

адміністративних справах буде нотаріус, який виступає як спеціальний 

суб’єкт з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

З іншої сторони, в разі порушення процедурних дій з боку нотаріуса 

щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, суд 

встановивши відповідні факти адміністративних позов задовольняє. Так, 

наприклад, в справі № 815/2174/16 від 25 липня 2016 року Одеським 

окружним  адміністративним судом [131]. З матеріалів справи судом 

встановлено, що позивач виступила поручителем фізичної особи, яка 

отримала кредит за відповідним кредитним договором від 24 травня 2007 

року та було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського 

нотаріального округу[131]. На зазначену в договорі квартиру нотаріусом 

накладено заборону відчуження. 

12 грудня 2011 року між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Кей-Колект" 

укладено Договір факторингу № 1 та договір відступлення права вимоги за 
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договорами іпотеки, за якими право вимоги за кредитним договором 

№11158823000 від 24 травня 2007 року та договором іпотеки від 24 травня 

2007 року перейшло до ТОВ «Кей-Колект»[131]. Договір про відступлення 

права вимоги за договорами іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом 

Обухівського районного нотаріального округу Київської області 12 грудня 

2011 року. 15 березня 2016 року уповноважена ТОВ «Кей-Колект» особа 

звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального 

округу із заявою про реєстрацію за ТОВ «Кей-Колект» права власності на 

предмет іпотеки: квартира позивача. За результатами розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої 15 березня 2016 року 

державним реєстратором прав на нерухоме майно прийнято рішення про 

державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 18 березня 2016 року, 

відповідно до якого вирішено провести державну реєстрацію права власності 

на квартиру позивача, за суб'єктом - ТОВ «Кей-Колект» [131]. Відкрити 

розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та 

реєстраційну справу на об'єкт нерухомого майна[131]. 

На підставі зазначеного рішення держреєстратором внесено 

відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно[131]. Надаючи оцінку правомірності рішення державного реєстратора 

від 18 березня 2016 року про державну реєстрацію права власності, суд 

зазначає, що відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень регулює Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року  № 

1952-IV  [145]. 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація речових прав на 

нерухоме майно (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і 

підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав 

на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 

записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно [145]. 
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Відповідно до статті 4 Закону державній реєстрації підлягає право 

власності [145]. 

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [145], державним 

реєстратором є, зокрема нотаріус. 

Згідно абз. 5 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація прав у 

результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом 

незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку 

дію[145]. 

За ч. 3 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація прав у результаті 

вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться після завершення такої дії 

у межах строків, встановлених частинами першою та другою цієї статті [145]. 

Частиною 3 статті 20 Закону визначено, що заява про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подається 

нотаріусу, який вчинив таку дію. 

Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень визначені також статтею 46-1 Закону України 

«Про нотаріат» [171]. 

Так, відповідно до вказаної статті, нотаріус під час вчинення 

нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва 

обов'язково використовує відомості Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього [171]. 

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

отримана нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій, залишається у 

відповідній справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. 

Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно 

здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну 
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дію, або його помічником. 

З наведених законодавчих положень судом встановлено, що нотаріус 

має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме 

майно під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном і такі дії 

здійснюються безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну 

дію [131]. 

Як вбачається з матеріалів справи, приватний нотаріус Київського 

міського нотаріального округу не вчиняла жодних нотаріальних дій з 

нерухомим майном - квартира позивача, під час здійснення державної 

реєстрації вказаного речового права, як суб'єкт державної реєстрації. 

Отже, положення п. 2 ч. 1 ст. 10, абз. 5 ч. 5 ст. 3, ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 20 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» [145], не можуть бути  застосовані до правовідносин, що 

склалися у даному спорі, оскільки відповідач - приватний нотаріус не вчиняв 

нотаріальні дії з нерухомим майном. 

Таким чином, погоджуючись із рішенням суду, відповідачем проведено 

державну реєстрацію права власності на квартиру позивача за ТОВ «Кей-

Колект» без наданих на те повноважень[131]. 

Крім того, згідно вимог п. 9 ч. 1 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо заяву про 

державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подано не до 

нотаріуса, який вчинив таку дію [145]. 

Тобто, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» прямо передбачено, що нотаріус наділений 

повноваженнями щодо здійснення державної реєстрації прав на нерухоме 

майно лише під час вчинення нотаріальних дій із цим нерухомим 

майном[145]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 
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України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті 

(вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та Законами України; з використанням 

повноважень з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з 

урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення 

(вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з 

дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій 

дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу 

між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 

особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з 

урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, своєчасно, 

тобто протягом розумного строку. 

Натомість, вирішуючи спір, судом встановлено, що дії приватного 

нотаріуса щодо прийняття рішення про державну реєстрацію права власності, 

яке виникає на підставі договору іпотеки, що містять застереження про 

задоволення вимог іпотекодержателя є протиправними, у зв'язку з 

відсутністю у нотаріуса повноважень щодо прийняття рішення про державну 

реєстрацію права власності без вчинення нотаріальної дії з майном [131]. 

Таким чином, оскільки відповідачем жодна нотаріальна дія щодо 

спірного об'єкту нерухомого майна у порядку, встановленому абзацами 5 

частини 5 статті 3 Закону України №1952-IV[145] під час здійснення 

державної реєстрації речового права не вчинялась, рішення приватного 

нотаріуса від 18 березня 2016 року про державну реєстрацію права власності 

на квартиру позивача, за товариством з обмеженою відповідальністю «Кей-

Колект» прийнято з порушенням вимог Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»[145] та Закону 

України «Про нотаріат» [171]. 

Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є 

рішення, яким суд, виконавши всі вимоги адміністративного судочинства, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1432/ed_2016_05_19/pravo1/T052747.html?pravo=1#1432
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1968/ed_2016_01_01/pravo1/T041952.html?pravo=1#1968
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вирішив справу чи окреме питання відповідно до чинного законодавства. 

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих 

обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і 

заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені у судовому 

засіданні. 

При прийнятті постанови суд вирішує такі питання: чи мали місце 

обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими 

доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропуск строку 

звернення до суду тощо), які мають значення для вирішення справи, та 

докази на їх підтвердження; яка правова норма підлягає застосуванню до цих 

правовідносин; чи підлягають вимоги позивача задоволенню чи відмові у 

задоволенні; як розподілити між сторонами судові витрати; чи є підстави 

допустити негайне виконання постанови. 

Суд, виявивши під час розгляду справи порушення законності та 

встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може 

прийняти окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для 

вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. 

Постанова складається зі вступної, описової, мотивувальної та 

резолютивної частини. У вступній частині постанови зазначається час та 

місце її прийняття, назва адміністративного суду, що прийняв постанову, 

номер адміністративної справи, прізвище та ініціали судді (суддів), прізвище 

та ініціали секретаря судового засідання, найменування сторін та інших осіб, 

які беруть участь у справі. Описова частина постанови містить стислий 

виклад вимог позивача, відповідей на них відповідача, пояснень осіб, які 

беруть участь у справі, зазначення інших доказів, досліджених судом. У 

мотивувальній частині постанови наводяться встановлені судом обставини 

(факти) та визначені відповідно до них правовідносини, правові підстави для 

задоволення вимог позивача чи відмови у цьому, норма права, згідно з якою 

вирішено справу, норми процесуального закону, якими керувався суд. 

Резолютивна частина постанови повинна містити в собі висновок суду про 
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задоволення позову або про відмову в задоволенні повністю чи частково, 

висновок суду по суті вимог, вказівку на розподіл судових витрат, строк і 

порядок оскарження постанови. 

Суд при вирішенні адміністративної справи не може виходити за межі 

вимог, заявлених у справі, але може не дотримуватись формулювань, вжитих 

у позовній заяві. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки у разі, якщо 

це необхідно для більш повного захисту прав і законних інтересів сторін чи 

третіх осіб, про захист яких вони просять. При ухваленні постанови суд 

оцінює докази, встановлює обставини, що мають значення для справи, 

визначає, який закон чи інший нормативно-правовий акт підлягає 

застосуванню в даній справі і чи підлягають вимоги позивача задоволенню. 

При вирішенні по суті вимог громадянина щодо порушення його прав 

діями, бездіяльністю, рішенням органу виконавчої влади суд має право 

прийняти постанову про: визнання неправомірними рішення відповідача чи 

його окремих положень, дій чи бездіяльності, скасування або нечинність 

рішення чи його окремих положень і про виконання рішення чи його 

окремих положень зі вказівкою (якщо це можливо) способу його здійснення; 

зобов'язання відповідача вчинити певні дії; зобов'язання відповідача 

утриматися від вчинення певних дій; стягнення з відповідача коштів; 

визнання наявності чи відсутності публічно-правових відносин; відмову в 

задоволенні вимоги позивача. Суд може прийняти іншу постанову, яка б 

гарантувала дотримання і захист прав громадянина, законних інтересів інших 

суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів 

владних повноважень. 

Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не передбачено 

законом, набирає законної сили після закінчення строку для подання 

апеляційної скарги, а постанову, щодо якої не повідомлено суд про намір 

подати апеляційну скаргу, ‒ після закінчення строку на здійснення такого 

повідомлення. Оскаржені в апеляційному порядку судові рішення набирають 

законної сили після прийняття судового рішення щодо них судом 
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апеляційної інстанції, крім випадків, коли такі судові рішення скасовуються. 

Після набрання законної сили постановою або ухвалою суду суддя-

головуючий, який підписав рішення чи ухвалу, робить у них відмітку про 

набрання ними законної сили. 

Постанова або ухвала суду, які набрали законної сили, обов'язкові для 

осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для усіх 

органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 

посадових чи службових осіб, громадян і підлягають виконанню на всій 

території України. 

Судовий розгляд адміністративної справи про оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання публічних 

послуг сторонами може бути зупинено.  

Встановлено, що причинами зупинення судового розгляду 

адміністративного позову, зокрема, може бути встановлення, що справа 

перебуває на розгляді в порядку конституційного, адміністративного, 

цивільного, господарського чи кримінального судочинства – до набрання 

законної сили судовим рішенням в іншій справі (п. 3 ч. 1 ст. 156 КАС 

України) [70]. Наприклад, у справі № 815/2174/16 № 2а/0470/14868/12 

Одеським окружним адміністративним судом  винесена постанова [131], в 

якій зазначено що спірні правовідносини щодо звернення стягнення на 

предмет іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя, які пов'язані із 

невиконанням, умов цивільно-правової угоди, не є публічно-правовими, а 

випливають з договірних відносин, отже мають вирішуватись за 

правилами ЦПК України [220] за таких обставин, адміністративний суд не 

надає їм правової оцінки, оскільки не є «судом, встановленим законом» у 

розумінні частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року [78]. 

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду 

України від 14 червня 2016 року у справі №21-41а16 (№ 826/4858/15) [130]. 

Згідно ч. 1 ст. 244-2 КАС України [70] рішення Верховного Суду 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_02_21/pravo1/T041618.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3029/ed_2016_05_19/pravo1/T052747.html?pravo=1#3029
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України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового 

рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної 

інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних 

правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести 

свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду України. 

Встановлено, що з 2013 року по т.ч. в першій інстанції, що стосується 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання публічних 

послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в 

першій інстанції є 60 рішень, з них 48 постанов та 12 ухвал; в апеляційній 

інстанції - вже 24 рішень, з них 9постанов та 15 ухвал. 

Отже, при вирішенні по суті вимог громадянина щодо порушення 

порядку надання публічних послуг, що сталося внаслідок дій, бездіяльності, 

рішень нотаріусами суд має повноваження прийняти постанову про: 

визнання неправомірними рішення відповідача чи його окремих положень, 

дій чи бездіяльності; зобов'язання відповідача вчинити певні дії; відмову в 

задоволенні вимоги позивача.  

Висвітлимо адміністративні справи в судовому порядку щодо надання 

публічних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 

осіб. 

Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 

липня 2016 року  № 826/5116/16 [132]. Так, до окружного адміністративного 

суду міста Києва звернувся позивач з позовом до ГУ ДМС України у місті 

Києві про визнання дій протиправними та зобов'язання повернути йому 

безпідставно сплачені кошти в розмірі 391,47 грн. 

Свої вимоги позивач обґрунтовує неправомірністю вимог відповідача 

щодо сплати позивачем додаткових послуг за отримання паспорту для виїзду 

за кордон, окрім тих, що визначені Декретом Кабінету Міністрів України 

«Про державне мито» [144], оскільки визначена цим Декретом сума покриває 
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вартість витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо видачі закордонного 

паспорта, в тому числі і вартість бланку. 

В судовому засіданні позивач позовні вимоги підтримав і просив їх 

задовольнити з підстав, викладених у позовній заяві. Представник 

відповідача в судове засідання не з'явився, хоча про день, час та місце 

розгляду справи повідомлений належним чином. Надіслав клопотання, в 

якому просив надати час для надання суду заперечень проти 

адміністративного позову. 

У письмових запереченнях, надісланих до суду, відповідач просив 

відмовити в задоволенні позову. Провадження з видачі паспорта передбачає 

вчинення територіальними підрозділами ДМС України дій не тільки щодо 

прийняття від суб’єкта звернення документів, пов'язаних щодо оформленням 

анкети споживача (фізичної особи) відповідного паспорта.  

Відповідні дії визначають зміст адміністративних послуг з оформлення 

та видачі паспорта, які надаються територіальними підрозділами ДМС 

України. Також суд зазначив, що видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон спрямована на набуття особою права на виїзд з України і 

в'їзд в Україну, що є результатом надання ДМС України відповідної 

адміністративної послуги.  

Відповідно до Постанови КМУ № 795 від 04.06.2007 

року [152] та № 1098 від 26.10.2011 року [49] адміністративна послуга з 

оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон є 

платною в розмірі 87,15 грн., а також передбачає видачу бланка паспорта, 

вартість якого складає 304,32 грн. А тому сплата коштів в розмірі 391,47 грн. 

відповідає вимогам чинного законодавства. 

10 лютого 2016 року позивач звернувся до ГУ ДМС України в м. Києві 

з запитом, в якому просив надати інформацію про необхідні документи та 

платежі для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

який містить безконтактний електронний чіп. 

15 лютого 2016 року, листом ГУ ДМС України у місті Києві  № 1-
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18/12іх-16 позивачу було надано відповідь на його запит від 10.02.2016 року 

та роз'яснено, що з 01 січня 2015 року в Україні запроваджена видача 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним 

електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

що не містить безконтактний електронний носій на підставі Закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» [148] та Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження 

зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та 

вилучення» № 152 від 04 травня 2014 року [151]. 

Як вбачається з матеріалів справи, 19 лютого 2016 року за оформлення 

закордонного паспорта з електронним носієм позивачем було сплачено 

391,47 грн., а саме: про сплату вартості нетермінового оформлення і видачі 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон у розмірі 87,15 грн. і про 

сплату вартості бланка паспорта у розмірі 304,32 грн., а всього в розмірі 

391,47 грн. 

Підставою для звернення із адміністративним позовом стали 

неправомірні, на думку позивача, дії відповідача щодо вимоги сплати ним 

коштів в розмірі 391,47 грн., оскільки для оформлення паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон законодавством передбачено обов'язок сплати 

тільки державного мита в розмірі 170 грн. 

При вирішенні даного спору суд виходить з наступного нормативно-

правового регулювання спірних правовідносин. 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок 

здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну є 

Закон України № 3857 від 21.01.1994 року  [172]. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України №152 від 07.05.2014 

року [151] затверджено порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, 
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вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, де в п.16  

передбачено, що за оформлення паспорта для виїзду за кордон, його обмін 

справляється плата  у порядку та у розмірах, встановлених 

законодавством [151]. 

Відповідно до ст.1 Декрету Кабінету Міністрів України №7-93 від 

21.01.1993 року  «Про державне мито» [144]платниками державного мита на 

території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах 

дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на 

те органами. 

В п.5 ст. 2 та п.п. «б» п.6 ст.3 даного Декрету визначено, що державне 

мито справляється за видачу документів на право виїзду за кордон і про 

запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за 

внесення змін до цих документів та встановлюються в таких розмірах: за 

видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон - 10 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170,00 грн. 

Жодних інших обов'язкових платежів даними нормативними актами на 

момент звернення позивача із заявою про оформлення і видачу паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон не передбачено. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 

1098 [49] затверджено порядок надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, пункт 4 

якої передбачає, що у разі надання послуги, що передбачає видачу бланка або 

номерного знака, розмір плати за її надання визначається з урахуванням 

витрат, пов'язаних з придбанням відповідної продукції. Обсяг таких витрат 

визначається МВС. 

Разом з тим, нормативний документ МВС України, який би визначив 

вартість бланку паспорта, відсутній. 

Таким чином вимога відповідача про необхідність сплати вартості 

бланку паспорта саме в розмірі 304,32 грн. є необґрунтованою. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 року № 

795 [152] визначено перелік платних послуг, серед яких послуга за 

оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, 

вартість якої складає 87,15 грн. 

Відповідно до пункту 2 Порядку надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року 

№ 1098 [49], послуги надаються за письмовою заявою фізичних або 

юридичних осіб. 

Таким чином, платні послуги можуть бути надані за заявою особи, 

тобто за наявності у неї бажання отримати таку послугу. У свою чергу 

законодавче закріплення переліку платних послуг, що надаються 

підрозділами МВС та ДМС, не означає обов'язковість замовлення такої 

послуги з метою, зокрема, оформлення паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон. Доказів звернення позивача з такою заявою відповідач не 

надав. 

В своїй постанові Верховний Суд України від 17.12.2013 року по справі 

№21-441а13 [129], зазначив, що сплата установленого Декретом державного 

мита покриває вартість всіх витрат, пов'язаних із учиненням державною 

міграційною службою дій щодо видачі суб’єкту звернення (громадянину 

України) відповідного закордонного паспорта на право виїзду за кордон, в 

тому числі сюди входить вартість бланка, вартість оплати труда 

співробітника ДМС тощо. Саме тому державна міграційна служба не може  

вимагати від суб’єкта звернення повторної сплати тих самих дій на підставі 

іншого підзаконного нормативно-правового акта. 

Враховуючи викладене, колегія суддів Судової палати в 

адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку про 

протиправність дій державної міграційної служби щодо надання та сплати за 

оформлення і видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

документів і платежів, які не передбачені Законом України № 3857-XII [172] 
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та спеціальними правилами відповідних нормативно-правових актів, що 

врегульовують зазначені правовідносини. 

Відтак, посилання представника відповідача на постанову Кабінету 

Міністрів України № 795 від 04.06.2007 року [152] в твердженні 

правомірності стягнення оплати за надання адміністративної послуги з 

оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у 

розмірі 87,15 грн. та на п.4 Порядку надання підрозділами Міністерства 

внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1098 від 

26.10.2011 року «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних 

послуг» [49], як на обґрунтування правомірності стягнення вартості бланка 

паспорта в розмірі 304,32 грн., з огляду на вищенаведене суд оцінює 

критично. Згідно з п. 2 Порядку повернення коштів, помилково або надміру 

зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України 03.09.2013 №787 [157], зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за №1650/24182, де 

визначено процедури повернення коштів, помилково або надміру 

зарахованих до державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів, 

платежів та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів 

бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та 

кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під 

державні (місцеві) гарантії. 

Аналогічна правова позиція зазначена в Постанові Вищого 

адміністративного суду України від 19 лютого 2015 року (К/800/52665/14) у 

справі № 813/1280/14 [134] за позовом до ГУ ДМС України у Львівській 

області, Головного управління Державної казначейської служби України у 

Львівській області про визнання дій протиправними.   

За змістом ст. 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені основним 
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законом та іншими нормативно-правовими актами у вигляді законів 

України [79]. 

Відповідно до ст.9 КАС України [70] суд при винесенні рішення по 

справі керується принципом законності, відповідно до якого  вирішується 

справи на підставі нормативно-правових актів, а також міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України [79]. 

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування 

правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на 

відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (ч.2 ст.71 

КАС України [70]) . 

З огляду на викладені вище обставини, суд дійшов висновку про 

протиправність дій відповідача щодо вимоги сплати позивачем коштів в 

розмірі 87,15 грн. як плати за послуги ДМС України та 304,32 грн. як плати 

за вартість бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон. А 

тому підлягає задоволенню і позовна вимога про зобов'язання відповідача 

повернути позивачу зайво сплачені кошти за додаткові послуги ДМС в 

розмірі 87,15 грн. та за вартість бланку паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон в розмірі 304,32 грн., а всього в розмірі 391,47 грн. На 

підтвердження сплати грошових коштів в сумі 391,47 грн., позивачем надано 

копію квитанцій від 19.02.2016 року. 

Стосовно судових витрат, то відповідно до ст. 94 КАС 

України [70] якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є 

суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею 

документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних 

асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, 

або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа. 

Враховуючи викладене, сплачений судовий збір  в розмірі 1102,40 грн. 

підлягає стягненню з ГУ ДМС України у місті Києві за рахунок бюджетних 
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асигнувань даного суб'єкта владних повноважень на користь позивача. 

Керуючись КАС України  [70], суд постановив адміністративний позов 

задовольнити повністю. 

Визнати протиправними дії ГУ ДМС України у місті Києві щодо 

вимоги сплати позивачу коштів за оформлення та видачу паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон в розмірі 391,47 грн. (триста 

дев'яносто одної гривні сорока семи копійок). 

Також, суд вирішив зобов’язати підрозділ Державної міграційної 

служби України у місті Києві повернути позивачу сплачені кошти за 

оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон в 

розмірі 391,47 грн. (триста дев'яносто одну гривню сорок сім копійок). 

Стягнути з ГУ ДМС України у місті Києві за рахунок бюджетних 

асигнувань даного суб'єкта владних повноважень на користь позивачу 

сплачений судовий збір в розмірі 1102,40 грн. (одна тисяча сто дві гривні 

сорок копійок). 

Розкрито сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку, яка 

полягає у: визначенні елементів позову (предмета, підстави та змісту); 

встановленні кола осіб, які мають право звертатися з позовом до суду і 

вимагати відкриття провадження у справі; підготовці справи до судового 

розгляду та проведенні попереднього судового засідання у справі про 

оскарження дій органів публічної адміністрації; встановленні специфіки та 

предмета доказування у справах про оскарження дій нотаріусів; визначенні 

змісту судових дебатів; ухваленні судового рішення у справі. 
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2.2. Контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації  щодо 

надання публічних послуг 

 

 

Термін «контроль» з’явився декілька сторіч тому. Він походить від 

французького - «список, що ведеться в двох екземплярах» [197, с. 360; 110, 

с. 286]. У ст. 1 Лімської декларації керівних принципів контролю зазначено, 

що контроль взагалі не самоціль, а невід’ємна частина системи регулювання, 

метою якої є встановлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень 

принципів, законності, ефективності і економії витрачання матеріальних 

ресурсів на можливо ранній стадії з тим, щоб мати можливість прийняти 

коригуючі заходи, в окремих випадках, притягти винних до відповідальності, 

отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи щодо 

запобігання або скорочення таких порушень в майбутньому [85]. Мета 

контролю полягає у встановленні результатів діяльності певних суб’єктів, 

допущених відхилень від прийнятих вимог, принципів організації, виявленні 

причин цих відхилень, а також у визначенні шляхів подолання перешкод для 

ефективного функціонування всієї системи [8, с. 349]. 

Отже, загалом контроль використовується для перевірки відповідності 

діяльності учасників суспільних відносин встановленим приписам, в рамках і 

межах яких вони мають діяти. У літературі відмічається, що за допомогою 

контролю суб’єкт управління отримує інформацію про результати 

діяльності, а також про ті помилки та зміни ситуації, що можуть призвести 

до невиконання поставлених завдань чи отримання зовсім інших результатів. 

Маючи таку інформацію, можна оперативно втрутитися, привести важелі 

управління у відповідність з умовами, що виникають, та попередити 

небажані наслідки. При цьому, необхідно відмітити, що контроль дозволяє 

не тільки усунути недоліки у функціонуванні об’єктів управління, оцінювати 

дисципліну виконання законодавчих актів, але і судити про те, наскільки 

ефективне саме правове регулювання в тій чи іншій сфері управління, які 
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зміни доцільно внести до нормативно-правових актів для покращення стану 

їх виконання, а також наскільки норми правових актів відповідають сутності 

та закономірностям регулюючих суспільних відносин [8, с. 349]. 

Узагальнюючи вітчизняну адміністративно-правову наукову, 

навчальну, публіцистичну літературу, можна стверджувати, що нині виникли 

два основні напрями дослідження проблематики здійснення функції 

державного (управлінського) контролю. Перший сформований на початку 90-

х рр. і зосереджений на здійсненні контролю як способу забезпечення 

законності управлінсько-розпорядчої діяльності держави (наприклад, праці 

Ю. П. Битяка, В. В. Зуй, В. М. Гаращука [20, с. 254], Т. О. Коломоєць [75, с. 

40], С. О. Мосьондза [101, с. 105] та інших). Другий напрям з’явився на 

початку ХХІ ст. та виходить із розуміння контролю як багатогранного явища 

та способу забезпечення законності як основної функції та принципу 

державної діяльності [31, с. 21]. 

Науковці А. П. Михайлов, В. М. Віденко, Г. С Ярецька визначили такі 

етапи в процесі контролю: 1) розробка стандартів і критеріїв; 2) відповідність 

результатів розробленим стандартам з урахуванням допустимих коливань і 

виняткових обставин, а також оцінювання отриманої інформації про 

результати та її поширення; 3) вчинення коректувальних дій шляхом 

прийняття рішення усунути відхилення, переглянути стандарти або 

утриматись від дій [97, с. 202]. 

До контролю за додержанням законодавства з надання публічних 

послуг органами публічної адміністрації можна застосувати певні 

класифікаційні підстави, запропоновані Т. О. Коломоєць [75, с. 55], проте з 

урахуванням особливостей контролю, що безпосередньо розглядається: 1) за 

суб’єктом контролю – державний (з боку державних органів: 

президентський, парламентський та інші), приватний (громадський), 

змішаний (спільний); 2) за об’єктом – контроль за діяльністю органів 

державної влади та місцевого самоврядування; 3) за предметом контролю – 

за ініціативою фізичних та юридичних осіб тощо; 4) за методом, способом чи 
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формою проведення контролю – інвентаризація, рейд, запит, громадське 

слухання, ревізія, перевірка тощо; 5) за ступенем втручання в об’єкт 

контролю – пряме (безпосереднє) або непряме (опосередковане) втручання в 

оперативну діяльність; 6) залежно від стадії контролю – попередній, 

оперативний (поточний), остаточний (підсумковий); 7) залежно від обсягу 

контролю (за кількістю різновидів діяльності) – повний (за всією діяльністю 

органів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг), вибірковий 

(щодо окремих видів таких послуг); 8) з урахуванням необхідності 

використання під час контролю спеціальних приладів і спеціальних засобів – 

контроль за їх допомогою або без їх використання; 9) за спрямованістю – з 

боку інших органів (зовнішній) чи самоконтроль (внутрішній); 10) за 

характером контрольної діяльності – загальний і спеціальний (з окремих 

питань); 11) залежно від мети – щодо з’ясування умов і причин, що сприяли 

порушенню вимог законодавства, щодо притягнення до відповідальності 

винних, щодо аналізу якості та ефективності/неефективності діяльності 

тощо; 12) за впливом наслідків проведеного контролю на об’єкт – 

позитивний, негативний (репресивний); 13) за безпосереднім суб’єктом 

здійснення – місцевими органами виконавчої влади, центральними органами 

виконавчої влади, правоохоронними органами, судовими органами, 

територіальною громадою тощо; 14) за кількістю суб’єктів контролю – 

індивідуальний, колективний тощо; 15) за сферою підконтрольної діяльності 

– внутрішній (щодо підконтрольних об’єктів), міжвідомчий (за наявності 

іншої «відомчої належності»), позавідомчий (за відсутності безпосередньої 

підпорядкованості між суб’єктами контрольних правовідносин, здійснюється 

суб’єктами, наділеними загальною компетенцією здійснювати контроль); 

16) за безпосереднім спрямуванням – за законністю чи за доцільністю 

діяльності тощо. 

Визначаючи елементний склад організаційно-правового механізму 

контролю за додержанням законодавства з надання публічних послуг 

органами публічної адміністрації, звернемо увагу на позицію 



101 

 

О. І. Васильєвої, яка визначає об’єктом контролю у сфері надання публічних 

послуг діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Науковець також підкреслює чільне місце в елементному складі суб’єктів, 

тобто тих, хто здійснює контроль [31, с. 23]. Суб’єкт – особа, група осіб, 

організація тощо, яким належить основна роль у певному процесі; носій 

певних прав та обов’язків [26, с. 650]. 

Визначаючи суб’єктів контролю за дотриманням законодавства з 

надання публічних послуг, зазначимо, що відповідно до статті 28 Закону 

України «Про звернення громадян» повноваженнями з контролю за 

дотриманням законодавства про звернення громадян наділені Верховна Рада 

України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, Уповноважений із прав людини Верховної Ради України, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих 

рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо 

підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій [165]. 

Згрупувавши на підставі цього переліку суб’єктів контролю, що 

розглядається, можна виділити контроль з боку державних органів 

(президента, законодавчої влади, системи виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування [34, с. 109], судової системи [44, с. 153–154]) та 

недержавний (громадський) [128, с. 418–421]. 

Наприклад, у ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» 

визначено коло основних суб’єктів відносин у сфері надання 

адміністративних послуг як виду публічних послуг, а саме: 

1) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка 

звертається за отриманням адміністративних послуг; 2) суб’єкт надання 

адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, 

орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, 

їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати 
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адміністративні послуги [137]. Відповідно до суб’єктів, що здійснюють 

контроль у сфері надання адміністративних послуг, можна виділити: 

державний контроль, внутрішній контроль та громадський контроль. 

Сутність державного контролю у сфері надання адміністративних 

послуг, в тому числі і публічних послуг, виходить з положень ст. 19 Закону 

України «Про адміністративні послуги». Посадові особи, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори 

несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у 

сфері надання адміністративних послуг. Дії або бездіяльність посадових осіб, 

уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, 

адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому 

законом. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими 

особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, 

відшкодовується у встановленому законом порядку. Держава, Автономна 

Республіка Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, заподіяну 

посадовою особою, уповноваженою відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, чи адміністратором внаслідок незаконно прийнятих 

ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної 

особи згідно із законом [137]. 

Держава є одним з головних суб’єктів здійснення контрольної функції 

в суспільстві, адже вона наділена реальними повноваженнями для впливу на 

суспільство, при здійсненні якого вона покладається і на засоби контролю. 

Отже, державний контроль є важливим видом діяльності держави, сутність 

якого полягає у спостереженні та перевірці розвитку суспільної системи й 

усіх її елементів відповідно до визначених напрямів, а також у попередженні 

та виправленні можливих помилок і неправомірних дій, що перешкоджають 

такому розвитку [8, с. 349]. 

Державний контроль у сфері надання публічних послуг може 
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здійснюватися уповноваженими державними органами, посадовими особами 

і спрямований на забезпечення законності, дисципліни та дотримання 

стандартів, норм і правил надання публічних послуг. Як правило, такий 

контроль здійснюється тим адміністративним органом, до компетенції якого 

відноситься те чи інше питання у сфері надання публічних послуг.  

Підставами для вжиття відповідних заходів у сфері надання публічних 

послуг можуть бути: 1) письмове звернення фізичної або юридичної особи 

про порушення вимог законодавства у сфері надання публічних послуг; 

письмове звернення або запит адміністративних органів щодо виявлених 

фактів порушення вимог законодавства у сфері надання публічних послуг. 

Розглянемо детально окреслені види контролю за наданням публічних 

послуг. 

Контрольні повноваження Президента України у сфері захисту прав і 

свобод людини і громадянина, порушених у тому числі і рішеннями, діями 

(бездіяльністю) органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

обумовлюються його правовим статусом – гаранта додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина. 

Президентський контроль за дотриманням законодавства у сфері 

надання публічних послуг з розгляду скарг громадян на результати 

діяльності нотаріуса здійснюється як безпосередньо Президентом України, 

так і через відповідні структури. Результати президентського контролю 

відображаються, зокрема, у ряді актів прийнятих Президентом України. Так, 

Президентом України були прийняті Укази «Про заходи щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на звернення» від 19.03.1997 p. 

№ 241/97 [164], «Про додаткові заходи щодо забезпечення конституційних 

прав громадян на звернення» від 13.08.2002 р. № 700/2002 [147], «Про 

серйозні недоліки у роботі з розгляду звернень громадян органів виконавчої 

влади та правоохоронних органів Донецької області» від 17.10.2003 р. № 

1194/2003  [173], «Про невідкладні заходи з удосконалення організації 

прийому громадян органами державної влади, органами місцевого 
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самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів» від 

14.04.2004 р. № 434/2004 [169], «Про заходи із забезпечення додержання 

прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних 

(державних) послуг» від 03.07.2009 № 508/2009 [162]. Зокрема, в останньому 

Указі йдеться про визначення сукупності заходів, реалізація яких 

покладається на Кабінет Міністрів України, Генеральну прокуратуру 

України, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, інші 

органи місцевого самоврядування.  

Парламентський контроль за наданням публічних послуг здійснюється 

безпосередньо через ВРУ й опосередковано. До форм безпосереднього 

парламентського контролю відносять такі дії ВРУ з контролю за діяльністю 

Кабінету Міністрів України, як регулярні обговорення в парламенті звітів 

уряду про його діяльність за певний період (стаття 85 Конституції України), а 

також так звану інтерпеляцію – сформульовану депутатом або групою 

депутатів і подану в письмовій формі вимогу до окремого міністра чи глави 

уряду з приводу конкретних дій або питань загальної політики (стаття 86 

Конституції України) [79]. Конституції розвинутих країн визначають 

процесуальні строки, що супроводжують увесь процес інтерпеляції [222, 

с. 206–208]. Однак головним є те, що інтерпеляція слугує оприлюдненню 

наслідків урядової діяльності, гласності в роботі органів законодавчої й 

виконавчої влади, а отже, підконтрольності уряду парламенту. Саме така 

підконтрольність передбачена частиною 2 статті 113 Конституції 

України [54, с. 42]. 

В останньому звіті уряду за 2019 р. було порушено проблему надання 

публічних послуг у межах поліпшення стану публічного адміністрування, 

при цьому вказано на створення 62 ЦНАП [58]. У звіті стан надання 

публічних послуг не зазначений, що й не стало предметом обговорення ВРУ. 

Звіт також не містить положень про стан виконання доручень, визначених 

прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про 

адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 р. [137]. Питання надання 
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публічних послуг, зокрема не затвердження Переліку послуг у цьому 

контексті, досі не ставало предметом інтерпеляції. 

Вітчизняна адміністративно-правова доктрина до форм 

безпосереднього парламентського контролю за діяльністю КМУ відносить 

також дії ВРУ, вчинення яких передбачене статтею 87 Конституції України. 

Проте з позицій конституційної теорії в цьому разі йдеться не про контроль, а 

про порядок відповідальності уряду перед парламентом [54, с. 42]. Так, як 

стверджує Д. С. Ковриженко, значення процедури інтерпеляції підвищується 

в умовах політичної нестабільності, коли за результатами інтерпеляцій 

парламент може висловлювати вотум недовіри як уряду в цілому, так і 

окремому його члену. Однак ефективність процедури інтерпеляції прямо 

залежить від рівня підтримки уряду парламентом і, більше того, може 

використовуватися урядом для формального схвалення власного курсу [69]. 

В. Ф. Погорілко висловив думку щодо інтерпеляції, яка може бути дійовим 

засобом контролю за діяльністю уряду з боку опозиції. Іноді в результаті 

інтерпеляції парламент висловлює вотум недовіри окремим міністрам чи 

всьому уряду [231]. Тільки за умов проведення всіх вказаних змін набуде 

реального значення конституційний припис, що містить стаття 113: «Кабінет 

Міністрів України відповідальний перед Президентом України й Верховною 

Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в 

межах, передбачених цією Конституцією» [79]. 

Опосередкований парламентський контроль через комітети (точніше, їх 

участь у здійсненні такого контролю) може бути пов’язаний лише з 

діяльністю органів виконавчої влади. Слушною є думка Г. С. Журавльової 

про те, що такий контроль має бути подібний нагляду, оскільки, оцінюючи 

діяльність конкретного міністерства чи відомства чи їх посадових осіб, 

комітет не приймає рішення щодо відповідних кадрових змін в уряді. Такі 

рішення може приймати тільки ВРУ спільно з Президентом 

України [54, с. 43]. 

Законом України «Про статус народного депутата України» 
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від 17 листопада 1992 р. [175] передбачено право народних депутатів 

України у сфері контролю у тому числі за наданням публічних послуг: 

а) звертатися із запитом на сесії Верховної Ради України до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної 

влади та інших суб’єктів, визначених у частині 1 статті 15 вказаного закону; 

б) подавати депутатські звернення; в) порушувати у ВРУ або її органах 

питання про необхідність проведення перевірок додержання законів 

суб’єктами публічної адміністрації (частина 4 статті 17); г) вимагати 

усунення порушення законності під час здійснення розгляду й вирішення 

скарг органами виконавчої влади. 

Значними повноваженнями в рамках контрольної функції парламенту 

за наданням публічних послуг наділений Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, що передбачено статтею 101 Конституції 

України [79] та Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. [177]. 

Омбудсмен має право здійснювати контрольні повноваження за 

діяльністю суб’єктів публічної адміністрації в разі отримання звернення 

громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників, 

звернення народних депутатів або за власною ініціативою. З метою реалізації 

контрольних повноважень щодо захисту прав і свобод людини та 

громадянина під час розгляду та вирішення адміністративної скарги на дії, 

рішення чи бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації з надання 

публічних послуг омбудсмен може: а) безперешкодно відвідувати органи 

державної влади з метою перевірки стану дотримання встановлених прав і 

свобод людини та громадянина та бути присутнім на їх колегіальних 

засіданнях; б) ознайомлюватися з документами, у тому числі такими, що 

містять державну та іншу таємниці, в органах державної влади та інших 

органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми 

власності; в) вимагати від посадових і службових осіб органів державної 

влади сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і 
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підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів 

для участі в проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних 

висновків; г) запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або 

письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються в справі; 

д) направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого з прав 

людини в разі виявлення порушень прав і свобод людини та громадянина для 

вжиття цими органами відповідних заходів. Крім того, омбудсмен має низку 

інших прав, передбачених статтею 13 Закону України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня1997 р. [177]. 

Актом реагування омбудсмена в такому випадку є подання. Аналіз 

положень Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини» від 23 грудня 1997 р. свідчить, що акт реагування 

Уповноваженого з прав людини має скоріше рекомендаційний, ніж 

імперативний характер, оскільки його виконання суб’єктом, якому він 

адресується, не забезпечене будь-якими суттєвими юридичними 

гарантіями [34, с. 110]. Станом на 1 січня 2020 р. на офіційному веб-сайті 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відсутні подання у 

сфері надання публічних послуг [127]. 

Одним зі способів реалізації контрольних повноважень омбудсмена є 

проведення моніторингу за станом дотримання й захисту прав людини. 

Результати контрольної діяльності Уповноваженого з прав людини 

відображаються в доповіді, яку він один раз на рік подає Верховній Раді 

України, висвітлюючи в такий спосіб порушення прав і свобод людини та 

громадянина з боку органів виконавчої влади. Крім того, Уповноважений із 

прав людини наділений правом фіксувати результати контрольних перевірок 

у засобах масової інформації. 

Так, як зазначається в щорічній доповіді Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини та 

громадянина в Україні, за результатом парламентського контролю за 
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дотриманням прав внутрішньо переміщених осіб омбудсменом протягом 

2019 р. підготовлено близько 60 актів реагування, у тому числі щодо надання 

публічних послуг паспортного характеру для вимушених переселенців за 

місцем їх тимчасового перебування в усіх підрозділах міграційної служби. 

При цьому, як зазначено в цій же доповіді, вказані пропозиції лише частково 

враховані Урядом під час прийняття відповідних нормативно-правових актів 

[230, с. 76]. Також акцентовано увагу на встановлених органами поліції 

порушеннях законодавства про захист персональних даних шляхом 

направлення запиту на інформацію про всіх осіб, які зверталися до 

дозвільного центру з приводу надання тих чи інших адміністративних 

послуг, щодо запитуваних послуг і факту їх надання, а також про 

службовців, відповідальних за надання відповідних послуг [230, с. 235]. 

Розглядаючи контроль із боку центральних органів виконавчої влади, 

зазначимо, що серед основних завдань центральних органів виконавчої влади 

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» 

від 17 березня 2011 р. визначено надання публічних послуг і здійснення 

нагляду (контролю) [178]. Кабінет Міністрів України спрямовує й координує 

роботу міністерств, інших органів виконавчої влади (стаття 2 Закону) [178]. 

Урядовий контроль (з боку Кабінету Міністрів України) за дотриманням 

законодавства з надання публічних послуг здійснюється шляхом перевірки 

діяльності в цій сфері відповідних суб’єктів публічної адміністрації. 

Результати такого контролю відображаються в актах, спрямованих на 

оптимізацію діяльності з надання публічних послуг й посилення контролю за 

такою діяльністю суб’єктів публічної адміністрації (наприклад, Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного регламенту 

центру надання адміністративних послуг» від 1 серпня 2013 р. [160], якою 

рекомендовано органам місцевого самоврядування керуватися у своїй 

діяльності із забезпечення функціонування ЦНАП затвердженим цією 

Постановою Примірним положенням. Відповідно до пункту 17 вказаної 

постанови ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє 
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із центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими 

державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або 

організаціями) [34, с. 110]. 

Отже, визначаючи повноваження щодо надання публічних послуг і 

здійснення контролю, необхідно застосовувати норми вищої юридичної сили 

(пункти 1, 2 частини 1 статті 17 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. [178], положення яких мають бути 

достеменно відображені й у профільному Положенні, затвердженому 

Постановою КМУ від 17 червня 2015 р.) [153]. 

Механізм здійснення контролю за організацією роботи з виконання 

центральними та місцевими органами виконавчої влади завдань, визначених 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами та 

дорученнями Президента України й Кабінету Міністрів України, 

визначається постановою КМУ «Про затвердження Порядку проведення 

перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади» 

від 15 вересня 2010 р. [158]. Ініціаторами цієї форми контролю може бути 

Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-

прем’єр-міністри України, міністри Кабінету Міністрів України відповідно 

до їхніх повноважень. 

Одним з основних суб’єктів надання публічних послуг є Міністерство 

економіки, торгівлі та сільського господарства. Так, у постанові КМУ 

«Питання Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства» від 

20 серпня 2014 р. № 459,  у пункті 3,  зазначено, що основними завданнями 

Мінекономіки є: 1) забезпечення формування та реалізація: державної 

політики у сфері торгівлі та побутових послуг; державної політики у сфері 

надання адміністративних послуг. Мінекономіки відповідно до покладених 

на нього завдань: утворює, реорганізовує та ліквідує регіональні центри з 

інвестицій та розвитку з метою підтримки інвестиційного розвитку регіонів 

та організації надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних 
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з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом «єдиного 

вікна»; бере участь відповідно до законодавства у державному регулюванні 

цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, здійснює координацію 

діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених 

питань [123]. 

У свою чергу, внутрішній контроль Міністерства економіки, торгівлі та 

сільського господарств проводиться в системі відповідного органу публічної 

адміністрації, тобто даний вид контролю здійснюється самими 

адміністративними органами та їх посадовими особами. У сфері надання 

публічних послуг об’єктами такого контролю можуть бути дії й рішення, що 

їх здійснюють і приймають суб’єкти надання таких послуг. В межах 

внутрішнього контролю керівники адміністративних органів зобов’язані 

здійснювати контроль за діями підлеглих, на предмет законності дій, їх 

необхідності, доцільності і ефективності. Дана форма контролю включає 

право віддавати накази, розпорядження, право змінювати або відміняти 

рішення, прийняті підлеглими. Внутрішній контроль може здійснюватися за 

ініціативою самого суб’єкта надання публічних послуг, посадової особи або 

може бути ініційований зовні - іншим адміністративним органом, 

громадською організацією чи на підставі звернення громадян. 

Варто відмітити, що згідно ч. 4 ст. 13 Закону України «Про 

адміністративні послуги» одним із основних завдань адміністратора є 

здійснення контролю за додержанням суб’єктами процедури надання 

адміністративних послуг як виду публічних послуг термінів розгляду справ 

та прийняття рішень. Адміністратор - це посадова особа органу, що утворив 

центр надання адміністративних послуг, яка організовує процедури надання 

адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами процедури надання 

адміністративних послуг [137]. Це завдання адміністратор може реалізувати, 

зокрема через фіксування у порядку передбаченому Примірним регламентом 

центру процедури надання адміністративних послуг [160]: 1) дати 

надходження справи; 2) дати передачі справи відповідному суб’єкту надання 
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адміністративної справи, або структурним підрозділам суб’єкта надання 

адміністративної послуги, відповідальним за етапи (дію, рішення); 

дотримання строків проходження кожного етапу адміністративної послуги; 

2) строків розгляду справи відповідним суб’єктом надання адміністративної 

справи; 5) дати передання результату адміністративної послуги суб’єкту 

звернення. Висновок про дотримання термінів розгляду справ та прийняття 

рішень адміністратор може зробити порівнюючи реальні строки із строками 

визначеними у технологічній картці адміністративної послуги. 

Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання публічних 

послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень є гарантією належного 

функціонування центрів надання адміністративних послуг і своєчасного 

звернення відповідним суб’єктом. Втім, зауважимо, що адміністратор не є 

суб’єктом надання публічних  послуг, адже він забезпечує організацію 

надання відповідної публічних послуги. 

В умовах економічної нестабільності та недостатнього бюджетного 

фінансування особливого значення сьогодні набуває проблема контролю за 

доходами, які надходять як плата за надання публічних послуг. 

Урядом України було прийнято постанову від 7 серпня 2013 року 

№ 600 «Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за 

надання адміністративних послуг», у якій зазначено наступне: 1) облік 

доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, ведеться 

органами Державної казначейської служби у розрізі головних розпорядників 

бюджетних коштів згідно з кодами відомчої класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету і територій; 2) бюджетні рахунки для 

ведення обліку зазначених доходів відкриваються в органах Державної 

казначейської служби за відомчою ознакою на підставі звернень головних 

розпорядників бюджетних коштів протягом місяця з дня набрання чинності 

цією постановою. Органи Державної казначейської служби надають виписки 

з таких рахунків у встановленому законодавством порядку; 3) відображення 

бюджетними установами операцій з процедури надання адміністративних 



112 

 

послуг у бухгалтерському обліку та розкриття відповідної інформації у 

розрізі видів адміністративних послуг здійснюється в порядку, визначеному 

Міністерством фінансів. Крім цього, Державну казначейську службу 

зобов’язано щокварталу та щороку подавати Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі у строки, передбачені для подання звітності про 

виконання бюджету, інформацію про доходи, які надходять як плата за 

надання адміністративних послуг, у розрізі видів адміністративних послуг і 

кодів відомчої класифікації видатків та кредитування державного 

бюджету [123]. 

Однак, слід відмітити, що на даний час інформація про доходи за 

суб’єктами процедури надання адміністративних послуг висвітлюється не в 

повному обсязі. Зокрема, такі дані відсутні на сайті Державної казначейської 

служби за 2013 рік, а також поза увагою залишається інформація про 

надходження плати за процедури надання адміністративних послуг на веб-

сторінках Міністерства економічного розвитку і торгівлі та суб’єктів надання 

таких послуг. При цьому, зауважимо, що одним із основних завдань 

Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства є забезпечення 

формування та реалізація державної політики у сфері процедури надання 

адміністративних послуг[123]. Тому, слід констатувати, що інформація про 

доходи, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, є 

непрозорою та «завуальованою», що унеможливлює здійснення ефективного 

контролю за правильністю та своєчасністю надходжень за 

адміністративними послугами до відповідних бюджетів. У зв’язку з цим це 

питання має бути вирішене у системному нормативно-правовому акті, який 

повинен регламентувати питання плати за надання публічних послуг. 

Контроль, який здійснюється місцевими органами виконавчої влади, 

має значно менший обсяг, проте є найбільш наближеним до контрольованих 

об’єктів [103]. Контрольні повноваження зазначених органів у межах 

контролю з надання публічних послуг закріплені в Законі України «Про 

місцеві державні адміністрації» (пункт 9 статті 16) [168]. Частиною 1 статті 
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28 цього закону передбачено, що для реалізації наданих повноважень місцеві 

державні адміністрації мають право, зокрема, проводити перевірки стану 

додержання Конституції України та законів України, інших актів 

законодавства органами місцевого самоврядування [168]. 

Варто акцентувати на тому, що обласні державні адміністрації в межах 

своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних 

адміністрацій і здійснюють контроль за їхньою діяльністю. Місцеві державні 

адміністрації контролюють виконання наданих законом повноважень органів 

виконавчої влади сільських, селищних і міських рад їх виконавчими 

органами та сільськими, селищними й міськими головами [45, с. 21]. Так, 

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням 

органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 

виконавчої влади» від 9 березня 1999 р. визначено, що контроль за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади покладається на відповідні місцеві 

держадміністрації та Раду міністрів Автономної Республіки Крим, а у 

випадках, передбачених законодавством, – на міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади, їх територіальні органи [156]. 

Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцевого 

самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації 

про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, 

проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад [31, с. 27; 167]. Крім того, місцеві органи виконавчої влади 

можуть створювати структурні підрозділи для виконання функцій із 

контролю. 

Судовий контроль як спосіб забезпечення законності в публічному 

адмініструванні посідає чільне місце серед способів забезпечення 

ефективного функціонування органів публічної адміністрації. Цей різновид 

державного контролю реалізується через діяльність судів. Треба 

усвідомлювати, що судова влада займається не лише судочинством. Значною 
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мірою система судів України виконує контрольні функції у сфері публічного 

адміністрування [103]. Це досягається завдяки: 

1) діяльності Конституційного Суду України у вирішенні справ і 

наданні висновків у справах щодо конституційності положень нормативних 

актів із надання публічних послуг; 

2) діяльності вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України з 

узагальненого контролю за правильним застосуванням судами України 

законодавства, а також Європейського суду з прав людини (у справах, де 

позивачами є громадяни України) із цих же питань, проте в межах 

міжнародного (недержавного) контролю; 

3) діяльності суддівського самоврядування (збори, ради, конференції, 

з’їзди суддів України), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої 

ради юстиції, Державної судової адміністрації, Національної школи суддів як 

контролю за позапроцесуальною діяльністю суду тощо [215, с. 307–309]. 

Отже, судовий контроль здійснює значне коло суб’єктів, більшість із 

яких належить до самої системи судової влади. Нині для оптимального 

співвідношення незалежності, самостійності суддів із реалізацією 

контрольної діяльності різними суб’єктами щодо суддів науковцями 

пропонується посилити громадський контроль, одночасно зменшивши 

контроль із боку органів державної влади [227, с. 444]. Певні аспекти цієї 

концепції закладено Законом України «Про відновлення довіри до судової 

влади в Україні» від 8 квітня 2014 р. [139]. 

Таким чином, можна погодитися з висновками В. Д. Бакуменко, 

О. І. Васильєвої стосовно того, що розгалужена, багатофункціональна, 

методологічно й технологічно неоднорідна вітчизняна система контролю у 

сфері публічного адміністрування, зокрема, з питань надання публічних 

послуг натепер за формою та змістом не відповідає покладеним на неї 

завданням. Ефективний контроль є важливим для досягнення успішної 

діяльності будь-яких організацій, насамперед діяльності органів публічного 

адміністрування та органів місцевого самоврядування [14, с. 252; 31, с. 27].  
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Особливу увагу варто звернути на внутрішній контроль як один із 

видів державного контролю, що забезпечує законність у діяльності органів 

публічного адміністрування  та, власне, є «самоконтролем», внутрішнім 

«аудитом». Внутрішній контроль являє собою найважливіший елемент 

управління, складову частину організаційної роботи кожного окремого 

апарату або підрозділу органу. Внутрішній контроль дозволяє дати всебічну 

та глибоку оцінку стану діяльності в цілому, виконавчих органів, ділових 

якостей окремих посадових осіб [77]. 

Громадський контроль є одним із видів соціального, який здійснюється 

громадянами чи їх об’єднаннями; є важливою формою демократії та 

способом залучення населення до публічного адміністрування суспільством і 

державою [183, с. 67]. Контроль якості надання публічних послуг може 

здійснюватися у формі звернення громадян щодо виявлених порушень і їх 

усунення; скарг на рішення, дії чи бездіяльність надавачів послуг; запитів 

про надання інформації (не конфіденційної) тощо. Погоджуємося з 

твердженням Н. О. Пушкарьової у тому, що задовольнити потреби населення 

в якісних публічних послугах можливо лише за активної участі 

громадськості, адже завдяки громадському контролю співвідношення 

сприйняття отримувачами послуги її реальних характеристик скоротить 

«потенційний розрив між очікуваннями та сприйняттям корисного ефекту 

послуги» [183, с. 70]. 

Так, вдосконалення процесу надання публічних послуг за рахунок 

посилення громадського контролю та створення ефективного зворотного 

зв’язку з організаціями громадянського суспільства відбувається шляхом 

розроблення та впровадження проекту «Розповсюдження недержавного 

моніторингу за наданням якісних публічних послуг» на кшталт проекту 

«Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання 

адміністративних послуг». Серед основних досягнень проекту можна назвати 

такі: створення Ресурсного центру для громадських організацій із питань 

громадського моніторингу надання публічних послуг, що бажають 
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впроваджувати практики громадського моніторингу (у 2019 р. ці функції 

виконуються ГО «Центр політико-правових реформ»); підвищення якості 

надання публічних послуг у 23 містах через надання малих грантів на 

впровадження інноваційних моніторингових ініціатив 16 громадських 

організацій [135]. За участю активістів правозахисних організацій 

сформовано спеціалізований сектор громадського контролю за 

правоохоронними органами – Асоціацію українських моніторів дотримання 

прав людини в діяльності правоохоронних органів, яка, зокрема, здійснює 

громадський контроль за наданням Державною міграційною службою 

України публічної послуги оформлення іноземцям та особам без 

громадянства продовження строку перебування на території України [10]. 

Необхідно зазначити, що вагомою відмінністю громадського контролю 

від інших видів контролю в діяльності органів публічної влади є те, що 

суб’єкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а не 

держави, так як суб’єкти державного та внутрішнього контролю. 

Так, сутність цього виду контролю полягає у зіставленні діяльності 

підконтрольних об’єктів із певними соціальними нормами щодо 

відповідності діяльності встановленим законодавством вимогам. Також слід 

відмітити, що громадський контроль, як і будь-який інший контроль, є 

однією з функцій управління. На наш погляд, громадський контроль у сфері 

надання публічних послуг - це діяльність громадян чи їх об’єднань щодо 

контролю за виконанням суб’єктами надання публічних послуг положень 

нормативно-правових актів, належного виконання ними своїх повноважень 

та дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб. 

С.Б. Жарая відмічає, що залучення громадськості до здійснення 

контролю за наданням публічних  послуг має ряд позитивних результатів, 

серед яких: 1) підвищення захищеності населення; 2) поліпшення якості 

публічних послуг обслуговування суб’єктів звернення; 3) підвищення 

ефективності діяльності контрольованого суб’єкта; 4) зниження рівня 
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корупції; 5) підвищення рівня довіри громадян до влади; 6) якісне 

поліпшення стосунків органів влади і населення; 7) позитивне сприйняття 

громадськістю та сприяння в реалізації ініціатив та реформ, що проводяться 

у державі [53]. 

Система державно-громадського моніторингу та оцінювання якості 

публічних послуг наразі перебуває на етапі становлення. У жовтні 2013 р. 

Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

здійснення економічних реформ» [170] запроваджено постійний моніторинг 

виконання органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування 

вимог законодавства про публічні послуги з боку Державної служби України 

з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. У межах цього 

моніторингу, зокрема, здійснюється он-лайн анкетування громадян щодо 

якості публічних послуг в центрах надання адміністративних послуг [100]. 

Поступово розвивається й практика громадського моніторингу надання 

публічних послуг. За останні кілька років, як на національному так і на 

місцевому рівні, громадські організації реалізували низку проектів 

дослідження якості надання публічних послуг. Зокрема, два 

загальнонаціональних дослідження якості надання публічних послуг було 

проведено 2019 р. на замовлення Центру політико-правових реформ. 

Наприкінці 2019 р. спробу провести оцінку якості надання найбільш 

популярних публічних послуг населенню державними органами в усіх 

регіонах країни було здійснено громадською організацією «Ліга фінансового 

розвитку». Низку проектів громадського моніторингу якості публічних 

послуг було реалізовано на місцевому рівні, зокрема у Вознесенську, Івано-

Франківську, Києві, Львові, Луганську, Сєверодонецьку та інших містах 

України. При цьому основними методами, що використовували громадські 

організації при проведенні моніторингу, були опитування думки споживачів 

та представників суб’єктів надання послуг (у тому числі Інтернет-

опитування), а також метод «таємний клієнт». Тому, слід констатувати, що 

сьогодні інститут громадського контролю є важливим інструментом 
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забезпечення якості публічних послуг. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що контроль як вид забезпечення 

гарантій забезпечення законності публічних послуг - це регламентована 

законодавством діяльність органів влади, громадян чи їх об’єднань щодо 

контролю за виконанням суб’єктами надання видів публічних послуг 

положень нормативно-правових актів, належного виконання ними своїх 

повноважень та дотримання прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 

звернення.  

При цьому слід враховувати, що контроль у сфері надання публічних 

послуг є міжгалузевим правовим інститутом, оскільки охоплює контроль за 

доходами, які надходять як плата за надання публічних послуг, а також 

порядок розподілу та використання коштів, які надходять як плата за такі 

послуги. 

На сучасному етапі державного будівництва вкрай необхідна стабільна 

система контролю як вид забезпечення гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг з конструктивно відпрацьованим механізмом 

ефективної взаємодії, координація діяльності, що є необхідною передумовою 

трансформації українського суспільства на засадах демократії, визначення 

верховенства права та прав людини і громадянина. Хоча в Конституції 

України і закладено правову основу контролю, що знаходить свою подальшу 

регламентацію у законах України, проте чинне законодавство не може 

забезпечити успішне вирішення всіх справ. Цілеспрямування і ефективність 

органів влади контролю різні й тому спостерігаємо у сфері надання 

публічних послуг кризові явища, що вимагають постійного удосконалення 

процесу організаційної роботи. 

Наприклад, слід зазначити, що у Законі України «Про адміністративні 

послуги» взагалі відсутнє поняття «контроль у сфері надання 

адміністративних послуг» та відповідно нічого не зазначено про особливості 

його здійснення. У даному Законі лише передбачено два напрями 

контрольної діяльності [137]. Невизначено коло суб’єктів, що здійснюють 
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контроль у даній сфері. Як наслідок, відсутність раціонального розподілу 

функцій, повноважень і компетенції у сфері надання адміністративних 

послуг як виду публічних послуг та результативної взаємодії. 

Відомчий контроль за наданням публічних послуг, що проводиться 

сьогодні, здебільшого носить формальний характер і охоплює терміни 

надання послуг і їх перелік у зверненні фізичної чи юридичної особи. 

Потребує відповідно законодавчого регулювання і контроль у сфері 

мобілізації, розподілу та використання коштів, які надходять як плата за 

надання публічних послуг. Не закріплено на законодавчому рівні форми 

громадського контролю. Враховуючи його значущість постає питання щодо 

прийняття Закону України «Про громадський контроль». Відповідно у Законі 

України «Про адміністративні послуги» мають бути відображені механізми 

здійснення громадського контролю у сфері надання публічних послуг. 

З огляду на це та з метою створення раціонального механізму 

контролю у сфері процедури надання адміністративних послуг доцільно 

передбачити в Законі України «Про адміністративні послуги» окрему статтю 

щодо особливостей здійснення такого виду контролю. Крім цього, на нашу 

думку, участь у здійсненні контролю за належним наданням публічних 

послуг повинні також приймати і безпосередньо суб’єкти звернення. 

Відсутність у технологічних та інформаційних картках розділів щодо 

критеріїв оцінювання якості публічних послуг позбавляє споживачів таких 

послуг висловити власну позицію щодо рівня реалізації їх прав, свобод і 

законних інтересів. У зв’язку з цим необхідно внести відповідні зміни до 

ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги». 

Наявність наведених вище прогалин правового регулювання контролю 

у сфері надання публічних послуг у більшості пояснює ті негативні явища, 

які заважають розвитку якісної системи надання публічних послуг. Їх 

усунення сприятиме підвищенню ефективності діяльності суб’єктів надання 

публічних послуг. 

Отже, контроль як вид забезпечення гарантій забезпечення 
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законності процедури надання адміністративних послуг необхідно розуміти 

регламентовану законодавством діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації, громадян чи їх об’єднань щодо виконанням положень 

нормативно-правових актів відповідними органами, належного виконання 

ними своїх повноважень та дотримання прав, свобод і законних інтересів 

споживачів. 

 

 

2.3. Звернення фізичних осіб як вид гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні 

 

 

Розглянувши оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг в судовому порядку 

(адміністративне судочинство), зупинимося на особливостях оскарження 

результатів надання публічних послуг в адміністративному порядку,  тобто 

під час звернення фізичних осіб (громадян та осіб без громадянства) 

відповідно до закону України «Про звернення громадян». 

Не применшуючи значення судового захисту прав особи, варто 

відзначити важливість збереження та оновлення інституту адміністративного 

оскарження. До прямих переваг адміністративного оскарження над судовим 

можна зарахувати його економічність, оперативність, меншу 

формалізованість [209, с. 71].  

Переважно в порядку адміністративного оскарження є можливість 

переглянути рішення на предмет його доцільності. Крім того, необхідно 

пам’ятати, що суд, навіть визнавши оскаржуване рішення незаконним, не 

може прийняти позитивне рішення замість адміністративного органу, й особа 

ще чекатиме, поки орган виконає судове рішення і прийме відповідний 

адміністративний акт. У цьому сенсі адміністративне оскарження є 

додатковою гарантією захисту прав і законних інтересів особи [3, с. 206–
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207]. О.Л. Соколенко зазначає, що становлення системи адміністративного 

оскар ження як повноцінного правозахисного механізму доповнюватиме інші 

форми захисту прав громадян, дасть змогу розвантажити судочинство і, 

зрештою, сприятиме налагодженню діалогу між суспільством і органами 

державного врядування [198, с. 84].  

В основу адміністративного оскарження покладена скарга на рішення, 

дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень. Її можна розглядати у 

двох аспектах. По-перше, інформація, викладена у скаргах, – це завжди 

відомості про порушення органами публічної адміністрації вимог 

законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів; по-друге, це метод 

захисту прав та законних інтересів громадян від порушень закону, які 

допускають посадові особи органів публічного управління. Як справедливо 

зазначила М.В. Карасьова, одна з основних функцій конституційного права 

на оскарження – бути засобом охорони прав і законних інтересів 

громадян [63, с. 25].  

Гарантіями своєчасного та правильного вирішення скарги громадянина 

можна вважати такі: – по-перше, право скарги в нашій країні забезпечується 

Конституцією – актом найвищої юридичної сили; – по-друге, відсутні будь-

які обмеження на дії органів (посадових осіб), які можуть бути оскаржені; – 

по-третє, законодавство забороняє використання будь-яких адміністративних 

впливів за подачу скарги, а держава зобов’язана забезпечувати 

недоторканність і безпеку особи, яка звертається зі скаргою; – по-четверте, 

важливою гарантією є також застосування різних заходів відповідальності до 

осіб, котрі не прийняли рішення за скаргою або несвоєчасно прийняли таке 

рішення. Як слушно зазначила професор Н.Ю. Хаманєва, закон може 

виконувати функцію гаранта, якщо він адекватний економічній і політичній 

ситуації в країні, а чіткість, ясність, конкретність закону – важливий 

показник правової культури суспільства. Дослідження такого 

найважливішого демократичного інституту, як право скарги, свідчить про 

необхідність критично переосмислити чинні в цій сфері законодавчі акти, 
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практику їх застосування для того, щоб виробити відповідні пропозиції щодо 

їх удосконалення, спрямовані на ще більшу демократизацію цього 

інституту [217, с. 16].  

Ю.П. Битяк зазначає, що одним із найважливіших заходів щодо 

забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні є право 

громадян на звернення до державних органів влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, 

громадських об’єднань [20, с. 279]. «Захищаючи свої законні права та 

свободи, − наголошує Ю.П. Битяк, − громадяни звертають увагу 

компетентних органів на порушення законодавства і в такий спосіб 

захищають існуючі в державі та суспільстві правовідносини» [20, с. 279]. 

Крім того, учений, підкреслюючи значимість і важливість стадії оскарження 

під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

зазначає, що «наявність цієї стадії виступає однією з найважливіших гарантій 

права особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності» [7, с. 277].  

Своєю чергою О.І. Остапенко доходить висновку, що «важлива 

гарантія законності й обґрунтованості застосування адміністративних 

стягнень – це наявність стадії перегляду справ. Під переглядом розуміють 

розгляд справ органами, на які покладено контроль за законністю постанов у 

справах про адміністративні правопорушення, або повторний розгляд справ 

органом, який раніше прийняв постанови. Перегляд – це перевірка законності 

й обґрунтованості постанови у справі суб’єктом, наділеним правом 

скасовувати, змінювати або залишати без зміни раніше прийняту 

постанову» [115, с. 117].  

Сутність скарги дуже вдало, на нашу думку, визначив В.М. Гаращук, 

який, зокрема, зазначив, що «звернення громадян можна визнати особливим 

засобом забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні, 

який суттєво відрізняється від державного контролю та нагляду. Різниця 

полягає в тому, що ініціаторами перевірок у цьому випадку виступають не 
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державні утворення й навіть не громадські об’єднання, а окремі фізичні 

особи, а також у тому, що, не маючи адміністративно-владних повноважень, 

самі громадяни (навіть на відміну від громадських угруповань, не кажучи 

вже про спеціалізовані контролюючі органи) ніяких перевірок або інших 

контрольних дій не здійснюють. Звертаючись до компетентних органів із 

заявами та скаргами, вони лише сигналізують про виявлені ними порушення 

законності та дисципліни, даючи змогу повноважним державним органам 

розібратися в суті справи, притягнути до відповідальності винних» [39, 

с. 181]. 

Як зазначають І. П. Голосніченко, Л. М. Черненко, адміністративний 

порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг дозволяє громадянам та іншим 

суб’єктам адміністративних відносин захистити своє порушене право без 

звернення до адміністративного суду, що дає змогу зекономити час 

споживачів послуг, уникнути зайвих витрат, пов’язаних із судовим 

розглядом адміністративної справи (судовий збір, платні юридичні послуги, 

час, витрачений на участь у судових засіданнях, що може бути пов’язане з 

необхідністю вимушеної втрати щоденного заробітку, тощо) [42].  

Погоджуючись із розумінням І. Л. Бородіним можливості оскарження 

дій, рішень чи бездіяльності органів державної влади в адміністративному 

порядку як стимулу забезпечення відповідального ставлення посадових осіб 

до здійснення покладених на них повноважень [25, с. 90], слід зазначити, що 

реалізація адміністративного оскарження залежить і від рівня правової 

культури та правосвідомості суб’єктів правовідносин у країні.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері надання публічних послуг в адміністративному порядку 

проходить ряд взаємопов’язаних етапів реалізації. У літературі відсутній 

єдиний підхід до визначення стадії розгляду адміністративних скарг. 

Д. М. Бахрах зазначає, що реалізація завдань адміністративного провадження 

за скаргою проходить такі стадії: 1) стадія попередньої обробки скарг 
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(отримання письмових та усних скарг та їх реєстрація); 2) перевірка скарги 

(аналіз ситуації) – збір фактичних даних, необхідних для вирішення справи, 

їх дослідження, оцінка, вибір правових норм, що потребують застосування у 

справі; 3) прийняття рішення за скаргою – прийняття відповідного правового 

акта, яким задокументовано висновки та рішення у справі; 4) виконання 

прийнятого рішення – вчинення дій, спрямованих на відновлення порушених 

прав громадянина чи юридичної особи; порушення питання (у разі 

встановлення факту правопорушення) про притягнення винних осіб до 

відповідальності [18, c. 152-155]. Однак недоліком цієї конструкції, 

погоджуючись із думкою І. О. Грибка, назвемо те, що в ній не враховано 

стадію оскарження рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги [44, 

с. 107].  

Чинний порядок розгляду адміністративних скарг встановлюється 

ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» [165], при цьому під 

скаргою розуміється право людини звернутися у порядку підлеглості до 

вищого органу чи посадової особи з проханням розглянути на предмет 

правомірності дій чи рішень суб’єктів (органів) публічної адміністрації. Крім 

того, встановлюється можливий термін для подання адміністративної скарги 

в тому числі й у сфері надання публічних послуг – один місяць з моменту, 

коли людина дізналася про управлінське рішення. 

Згідно з частиною 4 статті 16 Закону України «Про звернення 

громадян» громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену 

на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб 

подається їхніми законними представниками. До скарги додаються наявні у 

громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням 

раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її 

розгляду повертаються громадянину.  

Постановою Верховної Ради України від 09.04 2015 прийнято за основу 

законопроект, поданий Президентом України, про внесення змін до Закону 

України «Про звернення громадян» щодо можливості подання електронного 



125 

 

звернення та петиції, в яких предметом оскарження є дії чи бездіяльність 

органів публічної адміністрації [143].  

Під електронним зверненням у зазначеному законопроекті розуміється 

письмове звернення, надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів 

електронного зв’язку [143]. Однак постає справедливе питання: в чому 

полягає принципова різниця між поданням скарги на дії чи бездіяльність 

суб’єктів публічної адміністрації в електронній формі та електронною 

петицією? Статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» 

закріплюється, що збір підписів під електронною петицією ведеться через 

офіційні веб-сайти органів державної влади або місцевого самоврядування і в 

разі отримання необхідної кількості підписів (наприклад, для електронних 

петицій, адресованих Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України чи 

Президенту України, – 25000 підписів) вона підлягає розгляду «невідкладно, 

але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про 

початок її розгляду», при цьому інформація про початок її розгляду повинна 

бути оприлюднена «на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу 

місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання 

необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання 

електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два 

робочі дні після отримання такої петиції» [143].  

Законом України «Про звернення громадян» не передбачений окремий 

порядок розгляду скарг, поданий через «Урядовий контактний центр». Такий 

центр створено з метою реалізації Концепції створення Національної системи 

опрацювання звернень до органів виконавчої влади, проголошеної 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 9 червня 2011 року [36]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 21 не визначено 

строки реагування на звернення громадян, подані через контактний 

центр [154]. Втім, вбачається за доцільне в Законі України «Про звернення 

громадян» передбачити порядок розгляду скарг (звернень) на дії, 
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бездіяльність органів публічного адміністрування, тим більше що Кабінетом 

Міністрів України в межах реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні підкреслюється 

важливість значення функціонування такого суб’єкта у механізмі надання 

публічних послуг [36].  

Особливостями оскарження, порівняно з іншими видами звернень, як 

засобу забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів публічної 

адміністрації у сфері надання адміністративних послуг  можна назвати такі:  

– на скарги припадає великий, порівняно з іншими видами звернень, 

обсяг інформації про порушення законності й дисципліни в діяльності 

органів публічної адміністрації у сфері надання адміністративних послуг  ;  

– право на подання скарги є абсолютним, необмеженим і 

невідчужуваним правом особистості, яке передбачено Основним Законом 

України. Конституційне положення про можливість оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності посадових осіб органів виконавчої влади у сфері надання 

адміністративних послуг  є важливим здобутком Української держави на 

шляху зміцнення законності, дотримання прав і законних інтересів громадян;  

– ст. 55 Основного Закону закріплює обов’язок органів державної 

влади та їх посадових осіб щодо розгляду звернень і надання обґрунтованої 

відповіді на них у встановлений строк;  

– підставою подання скарги є рішення, дії чи бездіяльність 

держслужбовців органів публічної адміністрації у зв’язку з виконанням ними 

посадових обов’язків;  

– подвійна природа скарги також є її особливістю: з одного боку, вона є 

способом захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб, а з іншого – сигналізує про наявні недоліки в роботі органів публічної 

адміністрації, сприяє усуненню останніх, поліпшенню її роботи тощо; 

 – особам, чиї права порушені, надано право звернутися зі скаргою не 

тільки у вищий орган, а й безпосередньо до суду;  
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– скарга може бути певним підґрунтям для застосування інших засобів 

забезпечення законності й дисципліни в діяльності органів публічної 

адміністрації у сфері надання адміністративних послуг  .  

Отже, звернення громадян до органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері надання адміністративних послуг  як одна з форм 

здійснення прямої демократії в Україні мають конституційний статус. У 

Законі України «Про звернення громадян» визначені нормативно-правові 

засади щодо регулювання питання практичної реалізації громадянами 

України наданого їм Конституцією України права вносити в органи 

державної влади пропозиції стосовно поліпшення їх діяльності, викривати 

недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських 

органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в 

управлінні державними та громадськими справами, впливу на поліпшення 

роботи органів державної влади й місцевого самоврядування, відстоювання 

своїх прав і законних інтересів і відновлення їх у разі порушення. 

У проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, на відміну 

від норм Закону України «Про звернення громадян», міститься окремий 

розділ, що визначає стадії адміністративного порядку оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації [5].  

Встановлено, що такими стадіями є: 1) відкриття адміністративного 

провадження за скаргою; 2) реєстрація скарги (при цьому встановлюється 

заборона відмови у прийнятті та реєстрації скарги); 3) розгляд скарги, на час 

якого зупиняється дія адміністративного акта, який оскаржується; 

4) прийняття рішення за результатами розгляду адміністративної скарги; 

5) оскарження рішення за результатами розгляду адміністративної скарги, що 

є факультативною стадією, і допускається у порядку адміністративного 

судочинства (ст. 105‒112 проекту Адміністративно-процедурного кодексу 

України) [5]. 

В проекті ст. 45 Закону України «Про адміністративні процедури» 

№ 9456 від 28.12.2018 [138] зазначено право на звернення до 
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адміністративного органу. Так, кожна особа має право в порядку, 

встановленому цим Законом, подати до адміністративного органу заяву із 

вимогою про прийняття адміністративного акта щодо забезпечення реалізації 

свого права або законного інтересу, виконання свого, визначеного законом, 

обов’язку, якщо вважає, що розгляд і виконання такої вимоги належить до 

компетенції адміністративного органу. 

До прав суб’єкта, зобов’язаного розглядати адміністративну скаргу на 

дії, рішення чи бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації, слід віднести 

право проводити опитування посадовця, результати діяльності якого 

оскаржуються, а також проводити додаткові опитування осіб, причетних до 

надання тієї чи іншої публічної послуги. 

У результаті адміністративного оскарження дій, рішень чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання публічних послуг 

може бути прийнято одне з управлінських рішень, пов’язаних із: 

задоволенням вимог, пред’явлених у скарзі; задоволенням вимог частково; 

визнанням рішень, дій або бездіяльності посадових осіб органів публічної 

адміністрації правомірними; відмовою в задоволенні скарги. Отже, в 

адміністративному регламенті повинні бути передбачені особливості 

виконання таких управлінських рішень з адміністративного оскарження дій, 

рішень чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання 

публічних послуг.  

Не можемо не згадати, що спостерігається очевидний ефект від 

запровадження практики оскарження дій, рішень та бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг в адміністративному 

порядку –  зменшення кількості адміністративних позовів і забезпечення 

реалізації принципу оперативності прийняття судового рішення.  

Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччина оскарження дій, 

рішень чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації в 

адміністративному порядку є обов’язковою стадією, без якої неможливо 

звернутися до судових органів. Втім навіть за умови дотримання такої 
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адміністративної процедури оскарження позивачі в адміністративних судах 

Німеччини чекають слухання справи місяцями, а то й роками [209, с. 71-72].  

У Великій Британії до схеми органів, до яких може звертатися 

громадянин на місцевому рівні за задоволенням своєї скарги на результати 

надання публічних послуг, входять: консультаційна агенція; радник; 

Департамент органу місцевого самоврядування; Департамент юридичних 

послуг; Підкомітет з питань скарг; Омбудсмен [61, с. 143].  

На думку англійських учених, такі типи поведінки мають вважатися 

поганим адмініструванням: грубість; небажання працювати зі скаржником як 

з особою, котра наділена правами; відмова відповідати на слушні запитання; 

нехтування тим, щоб поінформувати скаржника на вимогу про його права 

або права на компенсаційні виплати; свідоме надання дезорієнтаційної або 

неадекватної поради; ігнорування дієвої поради; пропонування відмовитися 

від задоволення скарги або пропонування непропорційного задоволення 

скарги; прояви расової, статевої або іншої дискримінації; неповідомлення 

особі, яка втрачає право на апеляцію; відмова в належному інформуванні 

щодо права на апеляцію; помилкові процедури; порушення процедури 

здійснення адекватного моніторингу відповідності процедур; ігнорування 

рекомендацій, які мали сприяти належному поводженню з користувачами 

послуг; частковість; не пом’якшення ефекту чіткого дотримання букви 

закону в разі, коли це спричиняє очевидно несправедливе 

поводження [61, с. 144].  

Встановленню прав та обов’язків скаржника повинно відповідати 

відповідне встановлення прав та обов’язків суб’єкта владних повноважень, 

що має право розглядати адміністративну скаргу. 

Вважаємо, що слід погодитися з обґрунтованою пропозицією 

О. Ю. Іващенко щодо доцільності на підставі позитивного досвіду Великої 

Британії запровадження таких варіантів подання скарги: «через депутата 

місцевої Ради, через Консультативне бюро (які рекомендується створити для 

надання безкоштовних порад та консультацій громадянам у вирішенні їх 
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юридичних, фінансових та інших проблем) або безпосередньо до 

департаменту, що має розглядати скарги» [61, с. 145]. Вчений підкреслює, що 

велике значення у підвищенні ефективності оскарження дій, рішень чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання публічних послуг 

має створення в структурі кожного органу місцевого самоврядування 

Департаменту з питань юридичних та публічних послуг і Підкомітету з 

питань скарг та посилення ролі омбудсмена в процесі оскарження публічних 

послуг в Україні [35, с. 145]. 

Також варто повністю погодитися з позицією Д. О. Власенко, який  

пропонує внести зміни до частини 2 статті 19 Закону України «Про 

адміністративні послуги», передбачивши обов’язковість подання 

адміністративної скарги на рішення, дії чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації до вищого органу [35, с. 160]. Порядок адміністративного 

оскарження рішення, дії чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з 

надання публічних послуг необхідно передбачити типовим адміністративним 

регламентом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України. 

Результат розгляду адміністративної скарги є підставою для подальшого 

оскарження у порядку адміністративного судочинства. 

Враховуючи, що з моменту взяття за основу проекту Закону України 

«Про адміністративні процедури», незважаючи на нагальну необхідність 

його прийняття, вже минуло понад вісім років, вбачається за доцільне 

внести зміни до чинних норм законодавства України. 

Запровадження обов’язковості адміністративного порядку 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання публічних послуг дає можливість поставити питання про 

доцільність розгляду такої категорії адміністративних позовів у скорочені 

строки. Тому пропонується доповнити частину 1 статті 183-2 КАCУ 

пунктом 7, який викласти у такій редакції:  «1. Скорочене провадження 

застосовується в адміністративних справах щодо: … 7) оскарження 
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фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень з надання публічних послуг». 

Запропоновані зміни пов’язані з необхідністю встановлення 

максимального строку скороченого провадження у 10 робочих днів, що є 

достатнім для прийняття рішення суддею по суті позову, за умови 

дотримання позивачем вимоги проходження процедури оскарження 

правозастосовного акта чи прояву бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень із надання публічних послуг. За правилами законодавчої техніки 

вимагається доповнення частини 5 статті 183-2 КАCУ пунктом п’ятим 

такого змісту: «не пізніше 10 робочих днів – у разі оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень з надання публічних послуг». 

Визначено доцільність прийняття адміністративного регламенту, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, предметом якого 

мають стати особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг в адміністративному 

порядку.  

 

 

2.4. Притягнення до відповідальності осіб за відмову в наданні 

публічних послуг 

 

 

У контексті активного розвитку інституту публічних послуг в Україні 

як такого, що спрямований на максимальне забезпечення прав та інтересів 

громадян, все частіше постає питання відповідальності суб’єктів надання 

таких послуг. Одним із видів відповідальності в українському законодавстві 

є адміністративна. Словосполучення «адміністративна відповідальність» 

використовується у великій кількості нормативно-правових актів, хоча його 

визначення так і не було дано на законодавчому рівні. У науці 

адміністративного права питання адміністративної відповідальності є одним 
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із найбільш дискусійних, існує багато підходів до його розуміння. У зв’язку 

із цим важливо з’ясувати зміст даного поняття, а також розглянути проблеми 

відповідальності окремих суб’єктів. Крім того, удосконалення деліктної 

складової вітчизняного адміністративного законодавства в умовах стрімких 

реформаційних державотворчих та правотворчих процесів вимагає 

поглибленої уваги законодавця за всіх складових вищезазначеної деліктної 

частини законодавства, у т.ч. і тієї, яка регламентує засади застосування 

адміністративних стягнень [83, с. 146]. 

Питання адміністративної відповідальності було та залишається в полі 

наукового інтересу багатьох учених, зокрема: В.Авер’янова, А. Агапова, 

О. Бандурки, А. Берлача, Ю. Битяка, С. Братуся, І. Галагана, В. Галунько, 

Є. Герасименко, І. Голосні- ченка, Є. Додіна, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 

О. Леонідової, Д. Лук’янця, С. Стеценка, Ю. Тихомирова, Ю. Шемшученка. 

Водночас актуальним нині та мало дослідженим є питання 

адміністративної відповідальності суб’єктів надання публічних послуг. 

Перед тим як досліджувати адміністративну відповідальність суб’єктів 

надання публічних послуг, необхідно проаналізувати наукові підходи до 

визначення адміністративної відповідальності. Як вже вказувалось на по-

чатку, в законодавстві відсутнє визначення даної правової конструкції, на 

відміну від науки адміністративного права. 

Тож адміністративна відповідальність - це: 

1) правові відносини, що утворюються під час застосування 

уповноваженими органами до винної особи покарання, передбаченого 

санкцією правової норми, що порушена, або норми, що забезпечує її захист, з 

метою покарання суб’єкта неправомірної поведінки, попередження та 

профілактичного впливу на правопорушника [218, с. 24];  

2) застосування у встановленому порядку уповноваженими на це 

органами і службовими особами адміністративних стягнень сформульованих 

у санкціях адміністративно-правових норм, до винних у вчиненні 

адміністративних проступків, що містять державний і громадський осуд, 
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засудження їх особи і протиправного діяння, що виявляється у негативних 

для них наслідків, які вони зобов’язані виконати, і переслідують цілі їх 

покарання, виправлення і перевиховання, а також охорони суспільних 

відносин у сфері радянського державного управління [37, с. 41]; 

3) особливий вид юридичної відповідальності, якій властиві усі 

ознаки останньої (вона настає на основі норм права, за порушення правових 

норм, конкретизується актами компетентних органів, пов’язана з державним 

примусом). З іншого боку, адміністративна відповідальність є складовою 

частиною адміністративного примусу: їй властиві усі його якості 

(здійснюється у рамках позаслужбового підпорядкування тощо) [17, с. 280-

281]; 

4) визначення повноважними державними органами через 

застосування адміністративно-примусових заходів обмежень майнових, а 

також особистих благ та інтересів за здійснення адміністративних 

правопорушень [50, с. 266]; 

5) застосування до правопорушників загальнообов’язкових правил, 

що діють у сфері управління та інших сферах, адміністративних стягнень [67, 

с. 189]; 

6) форма реагування держави на правопорушення, яке виявляється в 

застосуванні повноважними державними органами, службовими особами, 

громадськістю до винної особи адміністративних санкцій у межах і порядку, 

встановлених законодавством; це обов’язок правопорушника звітуватись за 

свою протиправну поведінку і перетерплювати за неї несприятливі наслідки, 

що передбачені санкцією правової норми [24, с. 84]; 

7) певний стан (етап) суспільних відносин, який виникає внаслідок 

неправомірної поведінки осіб і передбачає застосування уповноваженим на 

те органом (посадовою особою) до таких осіб обмежень їхніх прав і свобод 

або покладання на них додаткових обов’язків у порядку і на умовах, 

передбачених нормами адміністративного законодавства [102, с. 23]; 

8) механізм реалізації в адміністративному порядку санкції правової 
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норми, яка має форму стягнення. У даному розумінні поєднується 

застосування стягнень, обов’язок зазнати обмежень внаслідок застосування 

стягнення та реалізації цього обов’язку, відповідні правовідносини, а також 

вияв примусового методу держави та реакція на правопорушення. Власне, 

інститут адміністративної відповідальності являє собою нормативну модель 

механізму реалізації в адміністративному порядку санкцій правових норм, 

які мають форму стягнень [93, с. 8]; 

9) вид юридичної відповідальності, що являє собою сукупність 

адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням 

до фізичних та юридичних осіб, котрі вчинили адміністративні правопору-

шення, особливих адміністративних санкцій заходів адміністративної 

відповідальності, які тягнуть для них обмеження морального, матеріального 

та організаційного характеру і накладаються уповноваженими на те органами 

чи посадовими особами на підставах і в порядку, передбачених нормами 

адміністративного права [60, с. 51]; 

10) специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі 

її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів, 

згідно з якою особи, які їх вчинили, повинні дати відповідь перед повноваж-

ним органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні 

стягнення у встановлених законом формах і порядку [40, с. 10]; 

11) примусове, з додержанням встановленої процедури застосування 

правомочним суб’єктом передбачених законодавством за вчинення 

адміністративного проступку заходів впливу, які виконані 

правопорушником [76, с. 290]. 

Визначення адміністративної відповідальності також було дано в 

кількох законопроектах. Зокрема, в розділі 11 проекту Постанови Верховної 

Ради України «Про Концепцію реформи адміністративного права України» 

(№ 6054 від 11.09.2000 р.) зазначено, що інститут адміністративної відпові-

дальності - засіб державного примусу, який використовується для боротьби з 

неправомірними діяннями [166]. Відповідно до ч. 1 ст. 8 проекту Кодексу 
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України про адміністративні проступки (№ 5558 від 26.05.2004) 

адміністративна відповідальність - це засіб охорони та захисту суспільних 

відносин, що використовується державою як адміністративний примус і 

полягає в застосуванні до суб’єкта адміністративного проступку ад-

міністративних стягнень та заходів впливу, встановлених цим 

Кодексом [179]. 

Отже, бачимо багатогранність підходів до розуміння терміна, зокрема, 

через виділення такої ознаки, як настання санкцій або обов’язкове 

застосування примусу до порушника. Очевидно, що адміністративна 

відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що застосовується 

уповноваженими органами до суб’єкта правопорушення у вигляді 

передбачених законодавством заходів адміністративного примусу. 

Адміністративні правопорушення у сфері надання публічних послуг 

суб’єктами публічної адміністрації характеризуються рядом ознак, які 

прийнято поділяти на матеріальні і формально-юридичні. Адміністративний 

проступок з надання публічних послуг – це, насамперед, діяння, поведінка, 

вчинок людини (посадової особи, громадянина тощо), дія або бездіяльність, 

що відбиває ставлення суб’єкта до реальної дійсності, інших суб’єктів, 

держави (суспільства). 

О. І. Остапенко в монографії «Адміністративна деліктологія» 

висловлює міркування, що законодавче визначення адміністративного 166 

виділяє одну ознаку – протиправність; суспільну небезпеку і шкідливість він 

відносить до додаткових ознак [114, с. 169]. 

Ю. П. Битяк і В. В. Зуй визнають підставою адміністративного 

проступку наявність у нього трьох ознак: протиправності, винності, 

адміністративної караності, де остання не завжди має значення застосування 

покарання. Реалізація адміністративного стягнення є лише його 

властивістю [21]. 

Адміністративним правопорушенням у сфері надання дозвільних 

послуг може бути тільки винне діяння, тобто свідомий, вольовий акт 
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протиправної поведінки, вчинений умисно або необережно. Дані види вини 

притаманні адміністративним правопорушенням з матеріальними складами. 

Що ж до адміністративних правопорушень з формальним складом, то 

цікавою, на наш погляд, видається думка Д. М. Лук’янця, який стверджує, що 

видом вини даних порушень є намір та необачність. І визначає їх таким 

чином: намір має місце тоді, коли особа усвідомлювала характер (або зміст) 

вчинюваного протиправного діяння і бажала його вчинення. Необачність має 

місце, коли особа не бажала вчинення протиправного діяння, але вчинила 

його за умов, коли могла і повинна була уникнути його вчинення [92, с. 6]. 

Отже, адміністративним правопорушення за відмову в наданні 

публічних послуг визнається протиправне, винне діяння (бездіяльність), яке 

завдає шкоди суспільним відносинам і за яке законодавством передбачено 

особливий вид державного примусу – адміністративну відповідальність.  

Суб’єктом адміністративного правопорушення, яке полягає в 

порушенні надання публічних послуг, може бути тільки посадова особа. 

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності не стільки за 

порушення певних правил власними діями, скільки за нерозпорядливість, 

незабезпечення виконання цих правил іншими особами, зокрема підлеглими. 

У зв’язку із цим в літературі пропонувалось внести зміни до законодавства, 

виключивши адміністративну відповідальність посадових осіб у разі прямого 

наказу (розпорядження) безпосереднього або вищестоящого керівника без 

ознак суперечності закону і якщо посадовою особою були вжиті всі можливі 

заходи до недопущення порушення встановлених правил [55, с. 133]), хоча в 

таких випадках можна говорити про відсутність вини посадової особи. 

Адміністративне правопорушення, вчинене посадовою особою, одночасно є й 

дисциплінарним проступком, оскільки при цьому порушуються правила, 

забезпечення виконання яких належить до її службових обов’язків. Наявність 

ідеальної сукупності в цьому разі визнається більшістю вчених-

адміністративістів. 

Сьогодні йде дискусія щодо притягнення до адміністративної 
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відповідальності юридичних осіб за відмову в наданні публічних послуг, що, 

на жаль, не вирішено на законодавчому рівні. 

С. В. Лихачов, розглядаючи питання адміністративної відповідальності 

за порушення правил дозвільної діяльності, вважає, що настає 

адміністративна відповідальність як у разі вчинення адміністративного 

проступку фізичною особою, так і відповідальність в адміністративному 

порядку, якщо має місце застосування фінансових санкцій до юридичних 

осіб або обмеження легітимності окремого виду діяльності (наприклад, 

призупинення дії документа дозвільного характеру) [86, с. 134]. 

В. І. Сіверін у дослідженні «Адміністративно-правові засади надання 

дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації» пропонує 

удосконалення законодавства щодо адміністративної відповідальності 

юридичних осіб у сфері надання дозвільних послуг здійснити трьома 

шляхами. Перший – прийняти загальний закон про адміністративну 

відповідальність підприємств, установ, організацій у сфері дозвільної 

діяльності незалежно від форм власності, у якому визначити обов’язкові 

ознаки складу адміністративного правопорушення, види стягнень, порядок їх 

застосування й виконання, відшкодування шкоди, вчиненої 

правопорушенням. Другий шлях – кодифікувати всі склади правопорушень, 

де передбачена відповідальність юридичних осіб, в єдиному Кодексі України 

про адміністративні правопорушення, який регулював би відповідальність 

фізичних і юридичних осіб. При цьому в нормах його Загальної частини й у 

розділі про провадження у справах про адміністративні правопорушення 

врахувати специфічні правові особливості юридичної особи як суб`єкта 

адміністративної відповідальності у тому числі й у сфері дозвільної 

діяльності. Третій шлях – розробити і прийняти Кодекс про адміністративну 

відповідальність (адміністративні правопорушення) юридичних осіб як 

самостійний кодифікований акт [195, с. 169].   

Об’єктивну сторону адміністративного правопорушення за відмову в 

наданні публічних послуг можна визначити як сукупність зовнішніх ознак 
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проступку, які визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника. 

Об’єктивна сторона дає характеристику суспільної шкідливості проступку, 

його спрямованості. Вона містить ряд ознак, які прийнято поділяти на 

головні та факультативні. До головних належить протиправне діяння двох 

видів – дія та бездіяльність. Діяння (дія чи бездіяльність) є обов’язковою 

ознакою складу правопорушення, і дуже важливо, щоб воно відбувалося в 

умовах свободи волі людини. Всяке насильство (фізичне, психічне), стихійні 

лиха, техногенні катастрофи й інші подібні юридичні факти, що позбавляють 

фізичну особу можливості діяти відповідно до своєї волі або спонукають 

вчиняти всупереч своїй волі, є обставинами, що повинні розцінюватися як 

такі, що виключають антигромадську спрямованість і протиправність діяння, 

а отже, і його караність.  

Т. О. Коломоєць та Г. Ю. Гулєвська зазначають, що адміністративно-

правова дія – це протиправна, активна, свідома і вольова поведінка особи, яка 

завдає і може створити реальну можливість завдання шкоди об’єкту, що 

охороняється нормами адміністративного права [7, с. 85]. Дія – це сукупність 

усвідомлених, вольових рухів тіла з метою завдання або погрози завдання 

шкоди юридичним відносинам, які охороняються нормами адміністративного 

права та передбачають адміністративну відповідальність [68, с. 135]. 

Більшість адміністративних проступків, пов’язаних з наданням публічних 

послуг, можуть бути вчинені шляхом як дії, так і бездіяльності. Деякі з них 

можуть бути вчинені тільки шляхом дії (провадження господарської 

діяльності без відповідних дозвільних документів – стаття 164 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення), інші – тільки шляхом 

бездіяльності (несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб’єкта 

господарювання про прийняття рішення – стаття 166-10 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення).  

Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення за відмову в 

наданні публічних послуг характеризується внутрішнім психічним 

ставленням осудного дієздатного суб’єкта до вчиненого ним 
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адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність без 

встановлення вини не є властивістю сучасного адміністративного права. 

Наведемо приклад склад правопорушення надання адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців. 

Правопорушниками можуть бути посадові особи публічної 

адміністрації, зокрема і суб’єкти надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

Суб’єктами надання адміністративних послуг як виду публічних 

послуг  відповідно до ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» є 

орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної 

Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги [137]. 

Сьогодні суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є 

Міністерство юстиції України та його територіальні органи, виконавчі 

органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, 

нотаріуси, інші акредитовані суб’єкти. 

Тож розглянемо адміністративну відповідальність суб’єктів надання 

адміністративних послуг за порушення у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про адміністративні 

послуги» посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за 

порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних 

послуг [137]. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення (надалі - 

«КУпАП») визначені склади правопорушень та міра адміністративних 

стягнень у тому числі і за порушення вимог у сфері надання 
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адміністративних послуг. 

Не можна оминути увагою Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП), глава 24 якого цілком присвячена оскарженню 

постанови по справі про адміністративне порушення, а окремі його норми 

встановлюють адміністративну відповідальність за порушення законодавства 

у сфері надання окремих видів публічних послуг (приміром, ст.ст. 166-10 – за 

порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного 

характеру, 166-11 – за порушення законодавства про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 166-12 – за порушення 

законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності, 188-

39 – за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних 

даних про його права у зв’язку із включенням його персональних даних до 

бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані 

передаються, тощо), становлячи ще одну складову правової основи 

оскарження дій, рішень чи бездіяльності органів і осіб адміністративної 

влади. При цьому дослідники звертають увагу на існування розбіжностей між 

зазначеним Кодексом та Законом України «Про звернення громадян» в 

аспекті встановлення строків розгляду скарг громадян. Так, М.В. Лошицький 

зауважує, що ст. 292 КУпАП визначає строк у десять днів із дня їх 

надходження, тоді як у Законі наведено більш розпливчате формулювання: 

«звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця 

від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – 

невідкладно, але не пізніше 15 днів» [91, с. 148]. 

Так, за порушення законодавства у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до суб’єктів надання 

адміністративних послуг відповідальність встановлена статтею 166-11 

КУпАП [71]. Даною статтею передбачена адміністративна відповідальність у 

вигляді накладення штрафу на посадових осіб за такі діяння: - ч. 1) по-

рушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації 

юридичної особи або фізичної особи - підприємця (штраф від 3400 грн. до 
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6800 грн.), - ч. 1) вимагання не передбачених законом документів для 

проведення державної реєстрації (штраф від 3400 грн. до 6800 грн.), - ч. 2) 

дії, передбачені ч. 1 цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення (штраф від 

5100 грн. до 8500 грн.), - ч. 3) порушення встановленого законодавством 

порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців поштовими відправленнями (штраф від 170 грн. до 255 грн.), - ч. 

4) порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних 

справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (штраф від 1020 грн. до 

1360 грн.), - ч. 5) дії, передбачені ч. ч. 3 або 4 цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 

порушення (штраф від 2550 грн. до 3400 грн.), - ч. 1) інші порушення 

встановленого законом порядку проведення державної реєстрації юридичної 

особи або фізичної особи - підприємця (штраф від 3400 грн. до 6800 

грн.) [71]. 

Цілком зрозумілими є перелічені склади адміністративних 

правопорушень, крім складу, сформульованого в ч. 1 ст. 166-11 КУпАП [71] 

- інші порушення встановленого законом порядку проведення державної ре-

єстрації юридичної особи або фізичної особи -підприємця. У даному випадку 

важко зрозуміти логіку законодавця щодо того, які саме правопорушення 

підпадають під категорію «інші», а тому слід на це звернути увагу та внести 

відповідні зміни до КУпАП [71], конкретизувавши категорію «інші 

порушення». 

Варто звернути увагу на суми стягнень, встановлені КУпАП [71] за 

вказані адміністративні правопорушення, які були збільшені. 06.10.2016 

Верховною Радою України було прийнято закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо запровадження європейських стандартів 

захисту прав власності та економічних інтересів громадян та інвесторів», 

яким передбачено посилення адміністративної відповідальності. До ч. 1 ст. 

166-11 КУпАП були внесені зміни та встановлений штраф у межах від 3400 
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грн. до 6800 грн. замість встановлених раніше розмірів у сумі від 340 грн. до 

680 грн. А також статтю було доповнено частинами, які встановлюють 

відповідальність за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1,ч.  3-4 ст. 

166-11 КУпАП, особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за такі ж порушення [142]. Законодавець значно підвищив суми 

стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, що повинно 

послугувати стимулом для суб’єктів надання адміністративних послуг та 

призвести до зменшення кількості правопорушень, оскільки в попередній 

редакції КУпАП визначені суми штрафів були явно неефективними і давали 

можливість для зловживання суб’єктам надання адміністративних послуг, 

замість того, щоб виконувати превентивні функції. У зв’язку із цим повністю 

підтримуємо дану законодавчу ініціативу. 

Разом із тим ні КУпАП, крім ст. 166-11, ні іншими нормативними 

актами не передбачено можливості для притягнення державного реєстратора 

до адміністративної відповідальності за такі порушення у сфері державної 

реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, як, наприклад, 

за порушення встановленого законодавством порядку електронної державної 

реєстрації, за порушення строків оформлення і видачі виписок, витягів з 

Єдиного державного реєстру, видачі (надсилання) повідомлення про відмову 

в проведенні державної реєстрації, видачі (надсилання) повідомлення про за-

лишення без розгляду документів, поданих державному реєстратору, 

недотримання порядку та термінів передачі реєстраційних справ у разі зміни 

місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи 

- підприємця, якщо нове місцезнаходження юридичної особи або місце 

проживання фізичної особи - підприємця розташоване на території іншої 

адміністративно-територіальної одиниці [140]. Не зрозуміло, чи можуть дані 

правопорушення підпадати під формулювання «інші порушення 

встановленого законом порядку проведення державної реєстрації юридичної 

особи або фізичної особи - підприємця» згідно з ч. 1 ст. 166-11 КУпАП. На 

нашу думку, потрібно визначити в КУпАП конкретні склади адмі-
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ністративних правопорушень, не вживаючи таких загальних формулювань, 

як «інші», задля уникнення непорозумінь та належного захисту прав 

громадян. 

Досліджуючи питання адміністративної відповідальності суб’єктів 

надання адміністративних послуг, варто згадати проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг» № 2191а, внесений Кабінетом Міністрів України в 

червні 2013 на розгляд до Верховної Ради. У проекті пропонувалось внести 

статтю 188-43 до КУпАП та встановити адміністративну відповідальність за 

такі правопорушення, вчинені вперше або повторно: - неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення суб’єктом надання адміністративної послуги 

суб’єкта звернення або адміністратора про відмову в наданні 

адміністративної послуги; - порушення суб’єктом надання адміністративної 

послуги строків надання такої послуги; - порушення суб’єктом надання 

адміністративної послуги, підприємствами, установами або організаціями, 

що належать до сфери його управління, строків подання необхідних для 

надання адміністративної послуги документів або інформації; - відмова 

суб’єкта надання адміністративної послуги суб’єкту звернення в наданні 

адміністративної послуги з підстав, не встановлених законом; - стягнення із 

суб’єкта звернення не передбачених законом платежів за надання 

адміністративних послуг; - неповідомлення або несвоєчасне повідомлення 

адміністратором суб’єкта звернення про можливість отримання 

адміністративної послуги, оформленої суб’єктом надання адміністративних 

послуг, або відмову в наданні такої послуги; - безпідставна відмова 

адміністратора суб’єкту звернення у прийнятті заяви на отримання 

адміністративної послуги та документів, що додаються до неї; - порушення 

суб’єктом надання адміністративних послуг заборони стосовно приймання 

заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг або видачі 
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результатів їх надання (в тому числі рішень про відмову в їх наданні), якщо 

такі послуги надаються через центр надання адміністративних послуг, крім 

випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних 

послуг [141]. 

Даним законопроектом передбачалась відповідальність за ці 

порушення у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ці ж дії, вчинені 

особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до 

сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому 

передбачались додаткові зміни до Кодексу законів про працю України, що 

накладають обов’язок розірвати трудовий договір з посадовою особою, 

адміністратором у разі повторного протягом року порушення нею 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг [19]. Даний проект 

був відхилений Верховою Радою України. Справді, деякі його положення 

потребували коригування. 

Як зазначається в науково-практичному коментарі до Закону України 

«Про адміністративні послуги» за загальною редакцією В. П. Тимощука, 

фактично у цьому разі йдеться про два стягнення за одне порушення (хоча 

формально ці стягнення належать до двох різних видів юридичної 

відповідальності). Ця проблема породжена концептуальною неправильністю 

наявного в Україні інституту адміністративної відповідальності 

представників публічної адміністрації (в т. ч. посадових осіб органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування). Адже, за загальним 

правилом, адміністративна відповідальність - це відповідальність приватних 

осіб перед органом публічної адміністрації. Порушення посадових осіб 

публічної адміністрації повинні були б розглядатися як дисциплінарні 

порушення в тому числі з можливістю застосування таких санкцій, як 

грошовий штраф та звільнення [105, с. 306]. 

До того ж зі змісту статті 188-43 неможливо визначити суб’єкт 
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адміністративної відповідальності, формулювання викликає сумнів щодо 

того, хто має бути притягнутий до відповідальності: суб’єкт надання 

адміністративної послуги чи посадова особа. Крім того, як влучно зазначено 

Д. Тихоновою, стаття містить вісім окремих складів адміністративних 

правопорушень, кожен з яких має різний ступінь суспільної шкідливості і 

суб’єкт його вчинення. Натомість сума стягнення визначена 

однаково [213, с. 68]. 

Незважаючи на низку проблемних питань, законопроект мав на меті 

встановити відповідальність за правопорушення з боку посадових осіб, які 

надають адміністративні послуги населенню, чим забезпечити належне 

дотримання прав громадян. Тому що в Україні посадових осіб до кращого 

виконання обов’язків спонукає саме наявність високого рівня персональної 

відповідальності [19, с. 140]. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що, по-перше, необхідно 

закріпити визначення поняття «адміністративна відповідальність» на 

законодавчому рівні. У вітчизняній доктрині адміністративного права є 

багато напрацювань у цій сфері, які могли би бути використанні 

законодавцем. 

По-друге, враховуючи важливість інституту надання адміністративних 

послуг для суспільства, окрему увагу варто звернути на відповідальність 

суб’єктів їх надання у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, оскільки саме цей інститут забезпечує 

відповідний рівень законності в країні в даній сфері. Законодавство не 

повинно обмежуватись однією статтею в КУпАП за порушення 

законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців, необхідно доповнити КУпАП додатковими складами 

адміністративних правопорушень, а саме: за порушення встановленого 

законодавством порядку електронної державної реєстрації, за порушення 

строків оформлення і видачі виписок, витягів з Єдиного державного реєстру, 

видачі (надсилання) повідомлення про відмову в проведенні державної 
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реєстрації, видачі (надсилання) повідомлення про залишення без розгляду 

документів, поданих державному реєстратору, недотримання порядку та 

термінів передачі реєстраційних справ у разі зміни місцезнаходження 

юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи - підприємця, 

якщо нове місцезнаходження юридичної особи або місце проживання 

фізичної особи - підприємця розташоване на території іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, за стягнення із суб’єкта звернення 

не передбачених законом платежів за надання адміністративних послуг. 

Отже, адміністративна відповідальність за відмову в наданні 

публічних послуг – це застосування до осіб, які порушили не тільки процедуру 

надання та отримання певного адміністративно-правового акта, а й 

порядок поводження з об’єктом підвищеної небезпеки тощо, 

адміністративних стягнень, що тягнуть за собою негативні наслідки для 

цих осіб і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими 

особами на підставах, встановлених нормами адміністративного 

законодавства.  

Із цього визначення можна зробити висновок, що адміністративна 

відповідальність за правопорушення – відмову в наданні публічних послуг – 

поділяється на: порушення порядку надання публічних послуг;  порушення 

порядку отримання публічних послуг; порушення процедури поводження з 

об’єктами підвищеної небезпеки, які є об’єктом публічних послуг. 

Підсумовуючи, слід наголосити, що адміністративна відповідальність 

і механізм застосування адміністративних стягнень за вчинення 

правопорушень за відмову в наданні публічних послуг регулюються поряд із 

Кодексом України про адміністративні правопорушення й іншими 

нормативно-правовими актами. Більшість із них є підзаконними та мають 

відомчу спрямованість, що ускладнює процедуру їх реалізації. 
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Висновки до другого розділу 

 

 

1. Запропоновано під оскарженням рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації з надання публічних послуг розуміти 

нормативно врегульовану процедура вчинення процесуальних дій, що 

забезпечують законний і об’єктивний розгляд справ у адміністративному 

та/або судовому порядку щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб з приводу розгляду заяви особи (фізичної або юридичної) про 

видачу адміністративного акта (рішення, постанова або ухвала на отримання 

дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, сертифікату тощо). 

Встановлено, що метою оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання публічних послуг є забезпечення 

прав і законних інтересів людини та громадянина. 

2. Обґрунтовано, що контроль за додержанням законодавства з 

надання публічних послуг полягає в оптимізації, тобто у зменшенні 

державного контролю та збільшенні обсягу громадського контролю. 

Виокремлено суб’єктів контролю за дотриманням законодавства з 

надання публічних послуг: Верховна Рада України, народні депутати 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, судові органи, 

Уповноважений із прав людини Верховної Ради України, обласні, міські, 

районні, районні в містах державні адміністрації, сільські, селищні, міські 

ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм 

підприємств, установ та організацій, громадські установи, організації 

незалежно від форм власності. 

Для ефективності реалізації юридичних гарантій законності надання 

публічних послуг необхідно: 

 у законодавстві з питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
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органів публічної адміністрації з надання публічних послуг необхідно 

запровадити обов’язковість адміністративного порядку оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання публічних 

послуг, що дає можливість поставити питання про доцільність розгляду такої 

категорії адміністративних позовів у скорочені строки. Тому пропонується 

доповнити частину 1 статті 183-2 КАCУ пунктом 7, який викласти у такій 

редакції:  «1. Скорочене провадження застосовується в адміністративних 

справах щодо: … 7) оскарження фізичними особами рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень з надання публічних послуг». 

Запропоновані зміни пов’язані з необхідністю встановлення максимального 

строку скороченого провадження у 10 робочих днів, що є достатнім для 

прийняття рішення суддею по суті позову за умови дотримання позивачем 

вимоги проходження процедури оскарження правозастосовного акта чи 

прояву бездіяльності суб’єкта владних повноважень з надання публічних 

послуг. За правилами законодавчої техніки вимагається доповнення частини 

5 статті 183-2 КАCУ пунктом п’ятим такого змісту: «не пізніше 10 робочих 

днів – у разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень з надання публічних послуг»; 

 посилити громадський контроль та створити ефективний 

зворотний зв’язок з організаціями громадянського суспільства шляхом 

розробки та впровадження проекту «Розповсюдження недержавного 

моніторингу за наданням якісних публічних послуг», за допомогою якого 

підвищиться якість надання публічних послуг відповідними суб’єктами 

публічної адміністрації тощо. 

3. Запропоновано під адміністративною відповідальністю за відмову в 

наданні публічних послуг розуміти застосування до осіб, які порушили не 

тільки надання та отримання певного адміністративно-правового акта, а й 

порядок поводження з об’єктом підвищеної небезпеки тощо, 

адміністративних стягнень, що тягнуть за собою негативні наслідки для цих 

осіб і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами 
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на підставах, встановлених нормами адміністративного законодавства. 

Окремі теоретичні положення, практичні рекомендації та висновки 

розділу були висвітлені в авторських працях: 

1. Бойко О.В. Зміст видів контролю за наданням публічних послуг в 

діяльності суб’єктів  публічної адміністрації. Visegrad Journal on Human 

Rights. 2019. № 5. Vol. 3. P. 3. P. 43-49. 

2. Бойко О.В. Звернення фізичних осіб як один з видів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 

2019. № 40. С. 57-60. 

3. Бойко О.В. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності публічної 

адміністрації як вид гарантії забезпечення надання публічних послуг в 

судовому порядку. Наукові праці Національного університету «Одеська 

юридична академія». 2019. № 24. С. 11-17. 

4.  Бойко О.В. Особливості притягнення до відповідальності за відмову в 

наданні публічних послуг в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 

2019. № 2 (27). С. 83-85. 

5. Бойко О.В. Зарубіжний досвід оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному порядку 

з надання публічних послуг. Інтеграція юридичної науки і практики як 

основа сталого розвитку вітчизняного законодавства. : Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 22–23 листопада 

2019 р. – Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2019. С. 75-77. 
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РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ГАРАНТІЙ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Зарубіжний досвід гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг  

 

 

Питання надання публічних послуг у багатьох пострадянських 

державах  (Російська  Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, 

Естонська Республіка, Литовська Республіка, Грузинська Демократична 

Республіка) вирішене в процесі проведення адміністративної реформи, яка 

визначала основні засади правовідносин між суб’єктами звернення та 

суб’єктами публічної адміністрації. 

У Республіці Білорусь проголошений принцип «держава для народу», 

що передбачає вільний доступ до високоякісних державних послуг для 

громадян та юридичних осіб. Сучасні стандарти ефективного державного 

управління спонукають забезпечувати відсутність дискримінації, рівні умови, 

легкий доступ і максимально можливу зручність у наданні послуг соціально 

уразливим верствам населення тощо.  

Сьогодні в країні значну увагу приділяють упровадженню технологій 

інформаційного суспільства у сферу функціонування владних структур. 

Звернення громадян та організацій є одним з основних і найбільш активно 

використовуваних джерел демократичного зв’язку суспільства, окремих 

громадян і державних структур. Це сприяє не лише збільшенню індексу 

електронної готовності держави, а й зменшенню різниці із середнім 

показником у Європі. Рівень поширення Інтернету в державі наближається 
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до 50 %, що свідчить про те, що завдання організації ефективної електронної 

взаємодії громадян і державних структур стає більш актуальним [199, с. 2]. 

Усі публічні послуги в Республіці Білорусь мають працювати в 

електронному вигляді через програмний комплекс «єдине вікно», систему 

міжвідомчої взаємодії, інтегрованої із Загальнодержавною автоматизованою 

інформаційною системою. Оператором електронних державних послуг є 

створений Національний центр електронних послуг, який має надавати 24 

базові послуги та розвивати нові [29]. 

У Республіки Молдова є всі необхідні для побудови інформаційного 

суспільства умови: освічене населення, соціальна злагода, розвинута 

інфраструктура, високий науковий потенціал, система освіти й дослідна база 

в галузі ІКТ, міжнародне співробітництво, сприйнятливість державного і 

приватного секторів до нових технологічних розробок [106, с. 7]. 

Відсоток звернень громадян з метою одержання державних послуг у 

країні становить приблизно 70 %. Близько 90 % мешканців вважають, що 

головною проблемою для Молдови є корупція, а приблизно 50 % – дають 

хабар за вирішення проблем у державних установах. У більш ніж 80 % 

випадків хабарництво є звичайним шляхом у вирішенні питань громадян під 

час взаємодії з державними установами. Рівень розвитку державних послуг, 

доступних в Інтернеті, є низьким, а якість змісту багатьох веб-сторінок 

державного сектору є незадовільною, що перешкоджає швидкому доступу 

громадян до інформації. Тривале очікування, неадекватні умови, 

неефективне надання послуг у деяких установах не відповідають стандартам 

ЄС та очікуванням громадян. Використання ІТ-ресурсів у сфері публічного 

управління характеризується непостійністю та неузгодженістю, що знижує 

ефективність і гнучкість управління [193].  

З травня 2012 р. працює урядовий портал громадських послуг 

(www.servicii.gov.md), в якому представлений електронний каталог послуг, 

що надаються громадянам та юридичним особам. Платформа інформує та 

забезпечує взаємодію між урядом і громадянами. Відвідувачі отримують 
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інформацію про публічні послуги, роздруковують необхідні для подання в 

державні установи бланки. Сьогодні з 500 пропонованих послуг доступними 

є 246, 13 з яких надаються в електронному форматі. Крім того, портал 

дозволяє організувати пошук за низкою критеріїв і взаємодіяти з 

модератором через форму зворотного зв’язку. 

Уряд за сприяння державного підприємства «Центр спеціальних 

телекомунікацій» і в партнерстві з операторами мобільного телефонного 

зв’язку «Moldcell» та «Orange» 14 вересня 2012 р. запустили послугу 

«Мобільний підпис». Пріоритетними напрямами впровадження електронних 

послуг у 2012 р. виступають «он-лайн ліцензія», «електронна звітність до 

Національної каси медичного страхування» й «он-лайн запит у сфері 

будівництва» [46].  

Республіка Молдова є восьмою країною у світі, яка впровадила послугу 

мобільної електронної ідентифікації Mobile-ID завдяки обміну досвідом між 

Moldcell і компанією групи TeliaSonera з Естонії, мобільного оператора EMT, 

яка успішно використовувала цю послугу на виборах. TeliaSonera обслуговує 

понад 175 млн. клієнтів у 20 країнах світу, має достатній досвід у реалізації 

цієї технології у Фінляндській Республіці, Естонській Республіці, Литовській 

Республіці тощо [29]. Згідно з даними репрезентативного опитування на 

національному рівні 83 % підприємств використовують комп’ютери і 

програмні продукти у сфері виробництва, надання послуг та управління, а 

12 % – планують у найближчому майбутньому здійснити їх закупівлю. 

Близько 10 % усіх робочих місць оснащені персональними комп’ютерами, 

56 % підприємств, що мають комп’ютери, використовують у повсякденній 

роботі локальні мережі, 37 % використовують інформаційні технології з 

метою організації роботи на відстані для співробітників, які перебувають на 

робочому місці менше половини робочого часу на тиждень. Питома вага 

підприємств, що використовують комп’ютер як робочий інструмент або засіб 

виробництва послуг, залишається досить низькою (10 %) [106, с. 24]. 

Окремо хочеться відзначити таку успішний досів Грузинської 
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Республіки. Будинок юстиції – державний заклад, у якому сконцентровано 

значну кількість (понад 300) державних сервісів в одній будівлі за 

принципом «єдиного вікна» та який обслуговує до 16 тис. споживачів на 

день. Тут розміщуються Палата нотаріусів Грузії, Національне агентство 

публічного реєстру, Агентство цивільного реєстру, Національний архів і 

Національне бюро з виконання. Сьогодні Будинки юстиції відкриті й 

функціонують у таких містах, як Батумі, Руставі, Местія, Кутаїсі, Озургеті, 

Гурджаані, Ахалцихе, Марнеулі, Кварелі, Телаві, Тбілісі, Горі.  

У 2013 р. відкрито Будинок юстиції в містах Зугдіді, Поті, Чіатура, 

Лагодехі, Мцхета. Середній час очікування становить 0,48 хв, а час 

обслуговування – 5 хв. Дослідження задоволеності споживача свідчать, що 

після відкриття Будинків юстиції відповідний показник збільшився з 10 % до 

92 % [30, с. 83-89]. 

Споживача, який прийшов у Будинок юстиції, зустрічають біля входу 

консультанти, які залежно від проблемних питань направляють його до 

оператора. Зал обслуговування розділений на 3 основних сектори:  

— самообслуговування: за допомогою автоматизованих систем 

споживачі можуть самостійно отримати різні послуги (витяг з реєстру про 

майно або бізнес, біометричне фото для паспорта, перевести в готівку 

грошову суму в банкоматі, провести дистанційні оплати тощо);  

— швидкого обслуговування: споживач отримує сервіси, тривалість 

яких не перевищує в середньому 2 хв. (видача паспорта, посвідчення особи, 

документ, завірений апостилем або шляхом легалізації, рішення про 

реєстрацію або виписку про нерухоме майно чи бізнес та ін.);  

— довгострокового обслуговування: споживач отримує сервіси, на 

реалізацію яких потрібно затратити понад 5 хв. (подати заяву на паспорт, 

здати документи, необхідні для реєстрації майна або бізнесу, отримати з 

архіву біографічну довідку, подати заяву на обслуговування іншого виду).  

Такий розподіл на сфери обслуговування знижує до мінімуму ризик 

виникнення довгої та хаотичної черги, робить пересування громадян більш 
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організованим й упорядкованим. Послідовність громадян, які хочуть 

отримати обслуговування, регулюється спеціальною електронною 

інтегрованою системою управління чергою. 

З кінця 2013 р. у Тбіліському Будинку юстиції споживач може 

отримувати державні послуги шляхом Just Drive (отримати паспорт, 

посвідчення про народження дитини та інші документи) без відвідування 

будівлі, не виходячи з автомобіля, на прилеглій біля Будинку юстиції 

території, з вікна Just Drive. Зазначимо, що Грузія за низкою позицій у 

рейтингах Світового банку DoingBussiness-2013 посідає сьогодні такі місця: 

«реєстрація власності» – 1-е місце у світі, «дозвіл на будівництво» – 4-те, 

«відкриття бізнесу» – 7-ме, «захист інвесторів» – 17-те. За розвитком е-уряду 

держава сягнула кращих показників у Європі [30, с. 83-89].  

Критерій публічних послуг як безперервність у Французькій Республіці 

виражається, як зазначає Ю. О. Тихомиров, у таких формах: «існування 

відповідальності у разі перерви в наданні публічної послуги; застосування 

теорії непередбачуваності; право на страйк агентів публічної послуги у 

межах встановлених обмежень, якому повинно передувати відповідне 

повідомлення за п’ять днів; залучення персоналу до роботи у примусовому 

порядку» [180, с. 384-385]. Пристосованість, як зазначає Ю. О. Тихомиров, 

відображається у тому, що «публічний орган влади, беручи на себе 

зобов’язання безпосереднього управління наданням публічної послуги, 

покладає її надання на тих суб’єктів, які здатні адаптувати послуги до 

існуючих в межах країни на даний момент загальновизнаних потреб» [180, с. 

385]. Такий критерій також є досить важливим, оскільки здатність державної 

влади адекватно реагувати на нагальні потреби суспільства є однією з 

передумов нормального та економічно і політично стабільного життя країни.  

Так, у Французькій Республіці основні принципи, порядок надання 

послуг та правила поведінки державних службовців під час спілкування зі 

споживачами закріплені в «Хартії Маріанна» призначення якої – спрощення 

доступу громадян до державних органів, що надають послуги 
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населенню [234; 238]. Слід зазначити, що така увага французького 

законодавця до державних службовців цілком зрозуміла, адже надання 

більшості публічних послуг фізичним і юридичним особам здійснюється 

через них. Враховуючи якість та рівень діяльності державних службовців, 

суб’єкти звернення формують своє суб’єктивне уявлення про діяльність 

усього державного апарату в цілому. Тому процедура жорсткого відбору 

кандидатів на державну службу є одним із факторів підвищення якості 

публічних послуг. 

У Канаді за результатами проведеного опитування «Спочатку 

громадяни» традиційний підхід до послуг з погляду інституцій, 

відповідальних за їх надання, було змінено на підхід з позиції громадян, які 

їх отримують [66, с. 42]. Подібна практика надання таких послуг відбувається 

й в інших країнах, переважно за принципом «єдиного вікна».  

більшість публічних послуг у Канаді надають приватні структури 

провінцій. Наприклад, послуги щодо забезпечення безпеки, видачі та 

оформлення водійських посвідчень, які раніше надавалися державними 

органами, нині реалізуються приватними підприємствами. У зв’язку з тим, 

що все більша кількість функцій державних структур делегуються в 

приватний сектор на підставі договорів, регулювання приватно-публічних 

відносин стало переважаючим напрямом розвитку адміністративного права 

Канади [59, с. 98]. 

У Великій Британії та Північній Ірландії діє Хартія громадянина, яка 

визначає права громадян у їхніх стосунках з державними органами та 

службами Сполученого Королівства, описує стандарти роботи британських 

державних служб і принципи дії урядових структур. Метою Хартії 

громадянина є надання таких послуг, у яких громадянин може мати 

впевненість і якими можуть пишатися всі державні службовці. У 1991 р. уряд 

Великої Британії запровадив Хартію громадянина для поліпшення якості 

роботи та реагування державних служб. Хартія була запроваджена у вигляді 

10-річної програми. 
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Хартія громадян 1991 року встановила у Великобританії принципи, на 

яких повинна базуватись діяльність державних установ та організацій, що 

надають послуги населенню, а також зобов’язання уряду в даній сфері. До 

числа таких принципів віднесені встановлення чітких стандартів послуг, 

відкритість і повнота інформації, надання консультацій населенню і 

можливість вибору послуг, їх корисність та ефективність тощо. На основі 

Хартії громадян міністерствами та відомствами розроблені і схвалені 

Кабінетом Міністрів ще близько сорока хартій, кожна з яких встановлює 

стандарти послуг у таких сферах, як освіта, соціальне забезпечення, 

працевлаштування, відпочинок, оподаткування тощо. Додатково до них 

місцеві органи влади створили з урахуванням конкретних умов різних 

районів свої хартії послуг, які вони зобов’язалися дотримуватися. Така 

послідовна ієрархія нормативно-правових актів є досить ефективною для 

створення базових засад та стандартів надання публічних послуг та може 

слугувати прикладом для нашої країни.  

Завдяки програмі «Хартія громадянина» у Великобританії помітно 

підвищився рівень якості публічних послуг, громадяни краще розуміли свої 

права при отриманні таких послуг, створені передумови для зміни психології 

та культури самих державних службовців.  

Однак реалізація даної програми натикається на низку труднощів, 

пов’язаних, зокрема, з недооцінкою з боку населення корисності «Хартії 

громадянина», недостатньою відповідальністю державних службовців за 

якість надання послуг, методологічними проблемами у визначенні 

показників і стандартів, низькою ефективністю моніторингу та 

суб’єктивізмом в оцінці послуг, слабкою координацією діяльності між їх 

провайдерами [189]. 

З метою оцінки практичних результатів роботи державних органів, які 

надають послуги громадянам, у Великобританії запроваджено так звані 

таблиці дотримання стандартів якості їхніх послуг. Спочатку це торкнулося 

загальноосвітніх шкіл, потім таблиці були адаптовані для різних організацій з 
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метою їх використання, наприклад, під час інспекцій чи проведення 

аудиту [189]. 

Вагомим засобом регулювання якості публічних послуг у 

Великобританії є загальнонаціональна премія «Знак Хартії», затверджена 

британським урядом у 1992 році. Такий конкурс виконує суттєві регулюючі й 

стимулюючі функції у сфері підвищення якості адміністративного 

управління й наближення його до запитів та інтересів громадян. 

Незважаючи на географічну віддаленість США від країн Європи, 

причини, що спонукали до перебудови державного управління, були досить 

схожими: розростання бюрократичного апарату; неефективне витрачання 

бюджетних коштів; економічна криза, що змусила державу скорочувати 

кількість здійснюваних функцій у тому числі шляхом делегування їх 

приватному сектору; незадовільна оцінка більшості громадян діяльністю 

державних органів [59, с. 92-93]. 

Успіхи, досягнуті американськими законодавцями, пояснюються 

самою специфікою їхнього менталітету, а саме досить високим рівнем 

розвитку самоорганізації підприємств, тому передача деяких функцій 

держави в даний сектор не викликає проблем з можливістю їх здійснення [59, 

с. 94-95]. 

Так, у США послуги надаються спеціальними органами, однак 

необхідна інформація міститься на сайтах департаментів публічних послуг 

штатів [116; 117; 118]. Хоча більшість інформації стосується передусім 

державних службовців та обслуговування апаратів державних установ, кожен 

потенційний отримувач публічних послуг має змогу ознайомитись із 

необхідною інформацією або замовити цю послугу в електронному вигляді. 

У США діє виконавчий наказ від 11 вересня 1993 р. «Установлення 

стандартів обслуговування клієнтів», який закріплює, що принцип 

«громадяни перш за все» означає гарантію того, що Федеральний уряд 

забезпечує найвищу якість обслуговування громадян США. Державні 

службовці мають налаштовуватися на те, що Федеральний уряд буде 
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кардинально змінювати нинішній стиль ведення справ. Необхідна  тривала 

реформа практики управління виконавчими органами та діяльності для 

забезпечення обслуговування у приватному секторі. 

У 1998 році в США був прийнятий Закон «Про інвентаризацію функцій 

федеральних органів влади». Виходячи зі змісту даного акта, виконавчим 

органам доручалося проаналізувати всю сукупність здійснюваних ними 

функцій і виділити ті з них, які можуть бути делеговані в приватний сектор. 

Для регламентації конкуренції в подальшому було розроблено в 2003 році 

Правила з державної і приватної конкуренції, які встановлювали порядок 

проведення тендерів, періодичність їх організації.  

Таким чином, зарубіжний досвід надання публічних послуг таких 

країн, як США, Великої Британії та Північної Ірландії,  Канади та інших 

країн  потребує впровадження у вітчизняне законодавство з метою 

вироблення єдиних стандартів надання зазначених послуг. 

О. М. Буханевич зазначає, що в багатьох країнах продовжуються 

процеси децентралізації й делегування прав для прийняття рішень органам 

місцевого самоврядування. Це є наслідком визнання того факту, що 

головною умовою ефективних дій місцевих органів влади є необхідний 

рівень управлінської та фінансової незалежності, самостійності за умов 

дієвого контролю та відповідальності. Головним критерієм раціональної 

децентралізації виступає досягнення найвищої якості обслуговування 

громадян, а головним принципом – субсидіарність, яка визначає найнижчу 

оптимальну межу втручання уряду в місцеві справи [28, с. 117]. 

Зупинимося на розгляді зарубіжного досвіду виду гарантії забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні як оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації у сфері надання публічних 

послуг. 

У Фінляндії в 1999 році започатковано пілотний проект щодо якості 

судів, який охопив усі суди в юрисдикції Апеляційного суду м. Рованіємі. 

Питання якості діяльності судових органів обговорювалися на засіданнях 
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робочих груп, які проводилися за наслідками конференцій з питань якості. 

Такі конференції за участю суддів, суддів-практикантів та різних 

зацікавлених сторін проводяться у Фінляндії кожної осені. На цих заходах 

робочі групи з питань якості звітують про проведену роботу. Звіти кожного 

окремого члена групи збираються разом і об’єднуються у щорічному Звіті 

щодо якості, копії якого надаються всім судам у Фінляндії та всім 

зацікавленим сторонам. З 2003 року в даній місцевості реалізується так 

званий Проект оцінки якості, що має чітку орієнтацію на визначення якості 

через міру відповідності характеру та змісту діяльності суду певним 

суспільним потребам («focus on the customer»), які власне й утворюють 

критерії якості [239]. Фінські критерії якості встановлюють шість аспектів 

судового розгляду та визначають критерії якості для кожного з них: процес, 

рішення, ставлення до сторін та громадськості, оперативність провадження, 

компетенція та професійні навички судді, організація та менеджмент 

судового розгляду. Регулярність проведення такого оцінювання – від трьох 

до п’яти років. У період між цими основними оцінюваннями проводяться ще 

й проміжні оцінювання. Наприклад, такий критерій, як «оперативність 

провадження», потребує щорічного моніторингу. У 2005 році якісний проект 

судів юрисдикції Рованіємі був нагороджений Європейською премією за 

найбільш інноваційний проект у сфері правосуддя – Кришталеві терези 

правосуддя (Crystal Scales of Justice).  

Національна модель оцінки ефективності правосуддя, зокрема і  у сфері 

надання публічних послуг, існує і в Нідерландах. Якісний проект був 

ініційований в межах великої програми реформування голландської судової 

системи (Відправлення правосуддя в ХХІ столітті) [233]. Основною метою 

проекту є розробка системи критеріїв для судів, для оцінки якості їх 

діяльності та визначення шляхів реформування та удосконалення. Не 

дивлячись на те, що в процесі розробки голландської системи показників 

ефективності роботи судової системи, експерти та науковці ставили за мету 

спростити систему показників, запропонованих у TCPS, була розроблена 
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більш удосконалена і комплексна система, але в той же час, більш складна, 

що потребувала спеціального програмного забезпечення. Так само як і в 

системі TCPS, показники поділяються на п’ять критеріїв: 1) неупередженість 

і об’єктивність суддів; 2) якість правосуддя (адекватність норми права 

кваліфікації відносин); 3) персональна взаємодія зі сторонами; 4) однакове 

правозастосування; 5) швидкість і процесуальні строки. По кожному з цих 

аспектів вимірювання було розроблено кілька показників, а також 

запропоновані конкретні інструменти збору необхідної інформації – судова 

статистика, опитування (користувачів судових послуг та працівників 

апарату), інспекції для збирання та презентації відповідних даних. Для 

візуального представлення результатів оцінювання якості було розроблено 

спеціальну комп’ютерну програму – «Дошку якості», схожою з 

сінгапурською системою показників eJustice. Результати оцінювання 

представляється одним із трьох кольорів: зеленим (хороша якість), жовтим 

(нейтральна) та червоним (якість потрібно поліпшувати). Якість зазначеної 

системи показників була протестована протягом 2000-2001 років у трьох 

пілотних судах. Після створення Судової Ради (Dutch Council for the 

Judiciary) у 2002 році ця система стала частиною більш масштабної системи 

якості RechtspraaQ [241]. На сьогодні її використовує кожен суд у 

Нідерландах, та охоплює елементи аналізу роботи суддів колегами та 

процедуру розгляду скарг. Оцінка роботи працівників суду їхніми колегами 

проходить у формі професійних консультацій між суддями, переважно з 

метою покращення якості роботи останніх. Під час аналізу велика увага 

приділяється взаємодії судді зі сторонами під час слухань, а також якості 

індивідуальної роботи судді.  

На формування систем оцінки якості правосуддя, зокрема і  у сфері 

надання публічних послуг, а відповідно і системи критеріїв ефективності в 

країнах-членах Ради Європи впливають не тільки внутрішнє прагнення країн 

покращити власну систему правосуддя, але й активність ЄСПЛ, спрямована 

на відповідність національних судових систем базовим стандартам 
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правосуддя. Так, згідно з ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод можна виділити мінімум 12 базових вимог до 

судочинства, а саме: 1) право на справедливий розгляд справи судом, 

створеним на підставі закону; 2) незалежність та неупередженість суду; 3) 

публічність розгляду; 4) достатність часу і можливості для підготовки 

захисту; 6) забезпечення обвинувачених послугами призначеного йому 

захисника безкоштовно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; 7) 

презумпція невинуватості і право на захист; 8) принцип змагальності; 9) 

право на оцінку показань свідка; 10) право на отримання мотивованого 

рішення суду; 11) право відповідача не свідчити проти себе; 12) право на 

використання доказів, отриманих з порушенням інших положень конвенції, 

наприклад ст. 8 (право на недоторканність приватного життя).  

Крім того, у вересні 2002 року Комітетом Міністрів Ради Європи була 

створена Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (The 

European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ) [244]. Основним 

завданням, поставленим перед ЄКЕП, було розроблення прийнятних для всіх 

країн-членів Ради Європи рішень, спрямованих на ефективне виконання 

існуючих засад Ради Європи щодо організації правосуддя, забезпечення 

відповідності державної політики з функціонування судів потребам та 

очікуванням користувачів судових систем та зменшення навантаження на 

ЄСПЛ шляхом надання пропозицій країнам – членам Ради Європи щодо 

ефективних шляхів розв’язання спорів до моменту звернення до ЄСПЛ та 

запобігання порушенню статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод.  

Останнім часом ЄКЕП підтримує проведення експериментального 

дослідження з метою отримання порівняльної, об’єктивної, кількісної та 

якісної інформації про стан справ у країнах-членах. Крім того, в рамках 

ЄКЕП постійно працює Робоча група з визначення якості правосуддя, 

зокрема і  у сфері надання публічних послуг, яка за останні роки розробила 

та запровадила в дію Контрольний список перевірки якості правосуддя та 
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функціонування суду (Checklist for promoting the quality of justice and the 

courts, 2008) [235], Посібник щодо дослідження задоволеності громадян – 

учасників судових проваджень функціонуванням суду в країнах Ради Європи 

(Handbook for conducting satisfaction surveys aimed at Court users in Council of 

Europe's member States, 2010) [237] та інші інструменти.  

З огляду на важливість моніторингу та оцінки якості функціонування 

суду звіт ЄКЕП за 2014 рік має окремий розділ щодо наявності стандартів 

якості роботи суду в країнах – членах Ради Європи, а також показників 

оцінки такої якості [242]. В звіті викладено інформацію, що 24 країни не 

мають визначених стандартів якості функціонування судової системи. Разом 

із тим констатовано, що 22 країни такі стандарти мають. Серед основних 

показників, які використовуються для оцінки діяльності судів, виділені 

наступні: тривалість судового розгляду; кількість закритих справ; індикатор 

незакінчених справ і відставання; кількість справ, які поступили; 

продуктивність суддів і працівників апарату суду. Існують й інші показники, 

але вони рідко використовуються в системах правосуддя по всій Європі. Так, 

у таких країнах як Албанія, Азербайджан, Грузія, Республіка Молдова, 

Нідерланди і Туреччина використовується відсоток випадків, які 

розглядаються суддею одноособово; Кіпр, Грузія, Сербія – судова якість і 

якість організації судів; Вірменія, Ірландія, Великобританія – задоволення 

відвідувачів судів суддівськими послугами. Крім того, Австрія аналізує 

співвідношення між співробітниками судових органів та кількістю випадків і 

тривалістю адміністративних процедур, Польща – приблизний час між днем 

звернення до суду і першим днем судового розгляду.  

ЄКЕП наголошує на необхідності проведення періодичних оцінок і 

моніторингу якості правосуддя та виконання судового рішення. Для 

наочності діяльності судової системи пропонується підготовка річних звітів. 

Як зазначається у згадуваному звіті переважна більшість держав чи 

організацій повідомили, що суди готують щорічні звіти про власну діяльність 

та здійснюють контроль за кількістю справ, якістю судового рішення, 
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строками судового розгляду. За допомогою звітів оцінки ефективності 

судових систем отримується значний обсяг інформації, щодо їх роботи та 

основних тенденцій. Крім того, більшість ініціатив стосуються 

удосконалення судочинства шляхом змін до процесуального законодавства 

та застосування інформаційних та комунікаційних технологій (електронне 

судочинство).  

Таким чином, у країнах Європи вимірювання ефективності діяльності 

судових органів має на меті вдосконалення судової системи та забезпечення 

її якомога вищої якості і проводиться в інтересах громадськості в цілому. 

При цьому основне правило будь-якого індивідуального оцінювання суддів 

повинно полягати в тому, що в процесі його проведення має зберігатися у 

повній мірі повага до незалежності судової системи. Застосовувані в 

Європейських країнах критерії проведення оцінювання можна розділити на 

дві групи – кількісні та якісні (Консультативна рада європейських судів, у 

свою чергу, рекомендує використовувати обидві групи критеріїв). Кількісні 

критерії передбачають оцінку кількості справ, які розглядає суддя, що 

проходить оцінювання, час, який затрачається на розгляд кожної зі справ, а 

також середній час, потрібний для винесення судового рішення. Якісні 

критерії охоплюють професійну компетентність (знання закону, здатність 

вести процес, писати мотивовані рішення); персональну компетентність 

(здатність справлятися із великим обсягом роботи, відкритість до розвитку та 

нових технологій); соціальну компетентність (здатність до медіації, повага до 

позицій сторін, здатність керувати продуктивною дискусією); у випадках, 

коли йдеться про призначення на адміністративні посади, – адміністративний 

досвід, здатність вести команду за собою та керувати нею. У багатьох 

державах кількість або відсоток рішень, скасованих в апеляційному порядку, 

є показником, якому надається велике значення в процесі оцінювання 

(Греція, Польща, Румунія, Іспанія). В інших країнах (Франція і Австрія) через 

принцип незалежності судової системи не враховується ані кількість рішень, 

скасованих в апеляційному порядку, ані причини їх скасування, за винятком 
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ситуацій, коли вони вказують на серйозні помилки. 

Формування національних стандартів правосуддя і систем контролю 

його якості продовжується в багатьох країнах світу, не стала виключенням й 

Україна. Запровадження інструментів і методології для оцінки 

функціонування судової системи відповідно до стандартів Ради Європи як 

умову підвищення ефективності правосуддя визначено одним із завдань 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки [176]. Питання стандартів правосуддя почали 

обговорюватись в практичній площині лише останні декілька років. Це 

пояснюється зокрема тим, що в публічному та політичному дискурсі про 

судову систему домінує тематика її структури та механізмів функціонування, 

залишаючи маргінальною проблему результатів діяльності судів. Однак 

зростаюча занепокоєність суспільства і самих суддів станом справ в судовій 

системі, а особливо зниження рівня суспільної довіри до судів, викликає 

намагання визначитись в реалістичних та практично корисних стандартах 

діяльності суду, що також дасть можливість протидіяти розповсюджуваній 

негативній інформації стосовно адміністративних судів та суддів шляхом 

окреслення реального стану справ. Для цього важливо врахувати досвід 

інших країн, не повторюючи їх помилок чи зайвих кроків.  

Ще в 2008 році РСУ у співпраці з ДСА України за підтримки 

виконуваного на той час в Україні Проекту USAID «Україна: Верховенство 

права» організували та провели міжнародну конференцію «Формування 

громадської довіри: оцінка діяльності суду». На конференції оцінка якості 

була представлена саме як шлях до вдосконалення функціонування суду та 

підвищення громадської довіри до судів. Зважаючи на позицію ЄКЕП щодо 

моніторингу та оцінки якості роботи суду, а також на необхідність 

вдосконалення функціонування судів задля підвищення громадської довіри 

до них, учасники конференції, серед яких були представники РСУ, ДСА 

України, голови та керівники апаратів загальних та спеціалізованих судів, 

ініціювали початок процесу розробки стандартів та системи оцінки якості 
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функціонування суду в Україні. Крім того, як вже зазначалось, у 2008 році за 

підтримки проекту USAID «Україна: Верховенство права» було розпочато 

пілотну програму опитування громадян – учасників судових проваджень 

стосовно якості роботи суду за методологією КГЗ. Успішне застосування цієї 

методології в українських судах стало ще одним важливим аргументом 

необхідності розробки комплексної стандартизованої системи оцінювання 

якості роботи суду в Україні. Для розробки такої системи за ініціативи РСУ 

та ДСА України була створена Робоча група з розробки системи оцінки 

якості функціонування суду (далі – Робоча група). 

Робоча група розпочала свою діяльність у 2010 році за підтримки 

проекту USAID «Україна: Верховенство права» та згодом розробила 

інструменти внутрішньої оцінки якості функціонування суду за вимірами 

«Своєчасність судового розгляду» та «Якість написання судового рішення».  

У 2012 році за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя», 

Робоча група розпочала перевірку діяльності окремих українських судів з 

використанням розробленого проекту системи оцінки якості функціонування 

суду, що містив чотири напрямки оцінювання: ефективність судового 

адміністрування, своєчасність судового розгляду, якість судових рішень, 

рівень задоволеності громадян – учасників судових проваджень роботою 

суду [216]. Система оцінки містила 24 критерії оцінювання якості 

функціонування суду та понад 100 показників для вимірювання відповідності 

суду цим критеріям. Крім того, проект системи поєднав у собі три механізми 

оцінки: (1) внутрішню оцінку якості функціонування суду: (а) анкетування 

суддів і працівників апарату, (б) експертний аналіз судових рішень і 

своєчасності судового розгляду; (2) зовнішню оцінку якості функціонування 

суду через опитування громадян – учасників судових проваджень за 

методологією КГЗ; (3) аналіз наявних даних судової статистики. 

Протягом наступних двох років в окремих судах України, як місцевих 

так і апеляційних, проводилися пілотні апробації проекту системи оцінки. 

Крім того, РСУ у грудні 2012 року був затверджений Стратегічний план 
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розвитку судової влади в Україні на 2013-2015 роки, що декларував 

створення національної системи стандартів якості та ефективності роботи 

суду для належного оцінювання якості роботи суду і планування (п. 6.1 

Стратегічного плану) [205]. Передбачалося, що національна система 

стандартів якості та ефективності роботи суду включатиме стандарти 

навантаження, своєчасність та ефективність вирішення справ, норми 

поведінки працівників апарату суду, стандарти якості процесуальних 

документів, тощо.  

13 лютого 2014 року своїм рішенням № 21 Рада суддів загальних судів 

затвердила базові показники ефективності діяльності місцевих та 

апеляційних загальних судів [185]. До списку базових показників було 

включено, серед інших, такі показники: залишок справ та матеріалів, які не 

розглянуті понад 1 рік, для місцевого суду; залишок справ та матеріалів, які 

не розглянуті понад 4 місяці, для апеляційного суду; середня кількість справ 

та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, що 

визначається як сума залишку нерозглянутих справ з попереднього періоду, 

та нових справ, що надійшли в поточному періоді, поділена на загальну 

кількість суддів, які фактично є в штаті; кількість працівників апарату суду 

на одного суддю; відсоток розглянутих справ, що визначається як кількість 

розглянутих справ за звітний період, поділена на кількість нових справ, що 

надійшли за цей період, без урахування залишку з попереднього періоду; 

середня кількість розглянутих справ на одного суддю; результати опитування 

громадян – відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду. 

Окрім затвердження базових показників, Рада суддів загальних судів у 

вищезазначеному рішенні зобов’язала голів місцевих та апеляційних 

загальних судів вжити заходів щодо оцінки та аналізу ефективності 

діяльності суду та опублікування на офіційних веб-сторінках судів 

інформації про результати оцінки відповідно до затверджених базових 

показників. Цим рішенням Рада суддів загальних судів також запропонувала 

ДСА України вивчити питання щодо отримання інформації за 
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затвердженими базовими показниками за допомогою автоматизованої 

системи документообігу суду. 

Врахувавши досвід іноземних країн у виробленні критеріїв оцінки 

діяльності судових систем, на початку 2015 року на своєму засіданні РСУ 

затвердила в цілому «Систему оцінки якості роботи суду: стандарти, 

критерії, показники та методи» [194], та направила для внесення своїх 

пропозиції всіма радами суддів та зборами суддів судів усіх рівнів та 

спеціалізацій. Використання передбачених показників та критеріїв на 

практиці, дозволить виявити слабкі сторони такої оцінки та провести її 

удосконалення. Зазначена система оцінка якості роботи суду потребує 

обговорення, і не тільки в середині судової системи, але й з залученням 

наукової спільноти та громадськості. На наше переконання, під час оцінки 

діяльності судових органів щодо надання судових послуг мова повинна йти 

саме про ефективність діяльності, а не якість. Питання якості взагалі, є 

досить абстрактними, оскільки йдеться про суб’єктивну оцінку очікуваного 

результату. А як вже зазначалось, діяльність адміністративних судів повинна 

мати соціальний ефект та задовольняти потреби всього суспільства в 

неупередженому, кваліфікованому, справедливому, об’єктивному розгляді 

справ адміністративної юрисдикції.  

Виокремлено міжнародні нормативно-правові акти, в яких зазначені 

гарантії забезпечення законності надання публічних послуг: «Хартія 

громадян» (Великобританія, Індія, 1992 р.),«Хартія Маріанна» (Франція, 

1992 р.), «Хартія прав споживачів державних послуг» (Бельгія, 1992 р.), 

«Нагляд за дотриманням якості» (Іспанія, 1992 р.), «Ініціатива стандартів 

якості» (Канада, 1992 р.), «Хартія дотримання якості при наданні 

державних послуг» (Португалія, 1993); Європейська хартія місцевого 

самоврядування, що ратифікована Законом України № 452/97-ВР від 15 

липня 1997 року. 

Отже, кожна країна має свою систему законодавства та відповідну 

систему надання публічних послуг відповідно до національних особливостей. 
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Однак спільним для всіх розглянутих країн є прагнення держав покращити 

співпрацю з громадянами. На виконання цього впроваджено надання послуг 

через Інтернет, водночас не відкидаються й інші способи комунікації – 

поштою та за особистим зверненням осіб до органів влади. Варто 

пам’ятати, що Інтернет є тільки інструментом донесення публічних послуг 

до отримувачів. Не маючи цілісної системи вироблення політики щодо 

публічних послуг і надання публічних послуг, не слід сподіватись, що Інтернет 

покращить якість цих послуг. До того ж у вищеназваних країнах аналогів 

українських публічних послуг не так багато, а процедури їх отримання 

детально описані.  

В законодавстві Республіки Білорусь, Республіки Молдова інформаційні 

технології є невід’ємною частиною повсякденної діяльності органів публічної 

адміністрації щодо надання публічних послуг. У результаті дослідження 

досвіду Грузинської Демократичної Республіки зроблено висновок, що 

миттєва реалізація політики «повної нетерпимості до корупції», 

демонстрація швидких і наочних результатів украй важливі для підтримки 

довіри населення до влади. 

Отже, необхідно впровадження в правозастосовчу діяльність 

вітчизняних судів рекомендацій Європейської комісії з питань ефективності 

правосуддя (The European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ)  

щодо проведення періодичних оцінок і моніторингу якості правосуддя, 

зокрема і у сфері надання публічних послуг, та виконання судового рішення. 

Для наочності діяльності судової системи пропонується підготовка річних 

звітів, який включав би результати діяльності конкретного суду та 

здійснення контролю за кількістю справ, якістю судового рішення, строками 

судового розгляду, зокрема і у сфері надання публічних послуг. За допомогою 

звітів оцінки ефективності судових систем отримується значний обсяг 

інформації, щодо їх роботи та основних тенденцій. Крім того, більшість 

ініціатив стосуються удосконалення судочинства шляхом змін до 

процесуального законодавства та застосування інформаційних та 
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комунікаційних технологій (електронне судочинство).  

 

 

3.2. Напрями вдосконалення гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг  

 

 

Сучасний стан забезпечення законності надання публічних послуг в 

Україні характеризується багатьма недоліками та проблемами, незважаючи 

на те, що держава повинна гарантувати кожному споживачеві право на 

неупереджене та справедливе вирішення її справи протягом розумного 

строку. 

Питання забезпечення законності надання публічних послуг в Україні 

зараз потребують ґрунтовних наукових досліджень. Отже, важливим стає 

зворотний зв’язок – думки, реакції, оцінки громадян щодо сутності реформ, 

особливо їх результативності. 

Необхідно прийняти проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

за порушення законодавства у сфері надання публічних послуг» (Додаток Б). 

Актуальність цього проекту Закону України обумовлена необхідністю 

встановлення відповідальності посадових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування за порушення законодавства, яке регулює 

надання публічні послуги. 

Метою проекту Закону України є встановлення відповідальності за 

порушення вимог законодавства з питань надання публічних послуг 

суб’єктами надання адміністративних послуг (їх посадовими особами) та 

адміністраторами центрів надання адміністративних послуг. 

Проектом Закону України передбачається визначити перелік 

адміністративних правопорушень у зазначеній сфері та встановити 
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адміністративну відповідальність за ці порушення. 

Крім того, проектом Закону України пропонується надати право 

складати протоколи про адміністративні правопорушення посадовим особам 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства з питань надання 

публічних послуг (за порушення суб’єктом надання публічних послуг або 

адміністратором вимог законодавства з питань надання публічних послуг), та 

адміністратору центру надання адміністративних послуг (за порушення 

суб’єктом надання адміністративних послуг строків надання 

адміністративних послуг, якщо така послуга відповідно до закону надається 

через центр надання адміністративних послуг). 

Водночас проектом Закону України передбачено внесення змін до 

Кодексу законів про працю України щодо встановлення вимог стосовно 

звільнення посадових осіб суб’єктів надання публічних послуг або 

адміністраторів у разі повторного протягом року порушення ними 

законодавства у сфері надання публічних послуг. 

Правовими підставами для розроблення проекту Закону України є: 

Кодекс України про адміністративні правопорушення; Кодекс законів про 

працю України; Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності»; Закон України від 06.09.2012 № 

5203-VI Про адміністративні послуги». 

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових 

матеріальних та інших витрат. 

 Позиція заінтересованих органів. Проект Закону України потребує 

погодження з Мін’юстом, Мінфіном, Мінсоцполітики, Нацдержслужбою, 

Держпідприємництвом, Антимонопольним комітетом України. 

Проект Закону України не стосується питання розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць. 

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася. 
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У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть 

містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

Проект Закону України стосується соціально-трудової сфери.  

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань профспілок на національному рівні в цілому підтримав проект 

Закону України. Федерація роботодавців України погодила проект Закону 

України без зауважень. 

Проект Закону України не є регуляторним актом. 

Реалізація Закону України сприятиме запобіганню порушенням 

законодавства, які допускаються посадовими особами органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування під час надання публічних послуг 

фізичним та юридичним особам (Додаток Б). 

Якісному забезпеченню законності надання публічних послуг 

сприятиме якнайширше використання інформаційних технологій, зокрема 

Інтернету. По-перше, загальнодоступність та відкритість інформації про 

публічну послугу позбавляє багатьох потенційних споживачів публічних 

послуг потреби звертатися за особистою консультацією до посадової особи 

органу публічної адміністрації. Завдяки створенню веб-сайтів звернення 

суб’єктів зможе через мережу Інтернет заходити на електронну сторінку 

даного органу, де може знайти інформацію щодо видів гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг, необхідних документів тощо. У разі ж 

особистого відвідування органу публічної адміністрації особа безпосередньо 

контактує зі службовцем, який володіє необхідною інформацією. І на 

практиці таке консультування теж іноді призводить до корупційних діянь, що 

в результаті чого веде до оскарження рішень або в адміністративного чи в 

судовому порядку. По-друге, використання Інтернету та електронної пошти 

може (має) здійснюватися і безпосередньо для звернення за публічною 

послугою (а в перспективі – і для отримання багатьох публічних послуг). 

Одним із недоліків надання публічних послуг є відсутність (погана 

доступність) інформації щодо видів гарантій забезпечення законності 
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надання публічних послуг. На жаль, наразі практично не існує законодавчих 

вимог щодо обов’язку органів публічної інформації оприлюднювати 

інформацію про свою діяльність, в тому числі про види гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг. На практиці обсяг 

інформації, яку можна отримати в приміщенні органу публічної адміністрації 

і на офіційній веб-сторінці, суттєво відрізняється від належного і залежить, 

насамперед, від організаційних чинників та ініціативності керівництва 

органу. Навіть телефонні довідки в органах публічної адміністрації є 

рідкістю, а консультаційні кабінети функціонують лише в окремих органах. 

Наприклад, у звіті щодо корупційних ризиків у сферах надання публічних 

послуг як виду публічних послуг та контрольно-наглядової діяльності 

публічної адміністрації в Україні зазначено, що громадяни та підприємці 

залишаються надзвичайно незадоволеними тим, що ніхто чітко не пояснює, 

які саме документи потрібні для вирішення справи, і тому змушені по 

декілька разів відвідувати орган влади. 

Доступність інформації досягається, передусім, шляхом розміщення в 

приміщеннях органу публічної адміністрації, призначених для особистого 

прийому, інформаційних стендів, де має вивішуватися інформація щодо видів 

гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, структурного 

підрозділу, до якого необхідно звернутися, переліку необхідних документів, 

прийомних днів та годин прийому, строків розгляду звернення, розміру та 

порядку сплати збору (плати), законодавства, яке регулює порядок надання 

тієї чи іншої публічної  послуги, а також контактний номер телефону, за яким 

споживач публічної послуги може уточнити необхідну для нього інформацію 

щодо видів гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, 

дістати зразки заповнених документів тощо. Дана інформація повинна 

надаватися безоплатно та бути загальнодоступною. 

Інформація щодо видів гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг може також поширюватися шляхом видання буклетів 

(брошур) та їх безоплатного розповсюдження у приміщенні органу публічної 
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адміністрації або шляхом «відправлення» за допомогою поштового зв’язку 

(за запитом особи). 

Способом мінімізації даного корупційного ризику є створення 

консультаційних кабінетів (у разі якщо обсяг консультаційних звернень є 

значним), створення довідкових служб, у тому числі телефонної довідки. Такі 

служби повинні працювати кожного робочого дня (а по можливості й у 

вихідні дні). Має бути подолана звична для багатьох органів влади ситуація 

стабільного сигналу «зайнято» або відсутності відповіді в разі використання 

телефонного зв’язку. 

Ще більш перспективним способом надання інформації щодо видів 

гарантій забезпечення законності надання публічних послуг може бути 

впровадження консультацій в он-лайн режимі. Для цього необхідно 

забезпечити посадових осіб органів публічної адміністрації належними 

інформаційно-комунікаційними технологіями. З метою забезпечення 

споживачів публічних послуг відомостями щодо видів гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг необхідно створювати та забезпечувати 

функціонування веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. Але при цьому необхідно 

звернути увагу також на таку проблему, як «цифрове розшарування» – поділ 

на тих, хто має доступ до Інтернету, та тих, у кого такий доступ відсутній. 

Для її розв’язання доцільно встановлювати у приміщенні органів публічної 

адміністрації, які надають публічні послуги, спеціальні термінали, за 

допомогою яких відвідувачі адміністративних органів зможуть отримати ту 

ж інформацію щодо видів гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг, яка буде міститися на веб-сторінці даного органу. Таким 

чином, жодна особа не буде обмежена у своєму праві отримати повну та 

достовірну інформацію щодо видів гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг з використанням новітніх технологій. 

Як показує зарубіжний досвід, можна також створити окремий 

(єдиний) веб-сайт (веб-портал), де буде визначений перелік усіх публічних 
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послуг, які надаються органами публічної адміністрації, із зазначенням 

найменування органу, що таку інформацію надає, та іншою інформацією, 

необхідною щодо видів гарантій забезпечення законності надання публічних 

послуг. Зручність такого підходу є очевидною, адже в одному місці особа 

може отримати інформацію щодо видів гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг. Дана інформація в обов’язковому порядку 

підлягає постійному оновленню. 

На жаль, українська дійсність далека від ідеалу. На більшості 

офіційних веб-сайтів органів влади розміщено лише графіки прийому 

громадян керівництвом, але немає ані графіків прийому громадян 

функціональними підрозділами, ні навіть загальних положень про надання 

окремих публічних послуг, в тому числі щодо видів гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг. 

Можна встановити обов’язок органів публічної адміністрації  

інформувати щодо видів гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг. 

Наступним напрямком є покращення методичного забезпечення видів 

гарантій забезпечення законності надання публічних послуг. 

Основною метою цього напряму діяльності є розроблення відповідних 

рекомендацій для підвищення якості чи ефективності забезпечення видів 

гарантій забезпечення законності надання публічних послуг. Зокрема, це 

можуть бути рекомендації: а) алгоритм дій для суб’єктів звернення щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з 

надання публічних послуг у судовому порядку; б) удосконалення контролю 

за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації  щодо надання публічних 

послуг; в) особливості звернення фізичних осіб як виду гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні тощо. 

Наступним напрямом є вдосконалення сервісної культури 

співробітників органів публічної адміністрації щодо видів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг.  
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Системне формування та підтримка відповідної організаційної 

культури є однією з передумов  досягнення сервісної орієнтації в діяльності 

державних установ та організацій.  

Організаційна культура – це: а) складна композиція базових 

припущень, які прийняті членами організації і проявляються в проголошених 

організацією принципах і цінностях, що  визначають для персоналу  

орієнтири поведінки. Ці принципи та ціннісні орієнтації  передаються 

індивідам через «символічні» та атрибутивні засоби духовного 

і матеріального оточення всередині організації [90]; б) іманентна організації 

свідомість, що виявляється в поведінці її членів та керує  формальними і 

неформальними  моделями організаційної поведінки; в) колективне 

ментальне програмування, яке відрізняє представників однієї соціо-

економічної системи від інших; г) психологічний актив організації, який 

може бути використаний для прогнозування фінансових результатів через 

п’ять років.  

Найбільш фундаментальне питання, яке стоїть перед будь-якою 

організацією, що розпочинає трансформацію обслуговування, є зміна 

культури. Зміна культури вимагає часу, діалогу, вміння слухати і роботи з 

персоналом на багатьох рівнях.  

Необхідні специфічні (спеціальні) плани, щоб продемонструвати і 

зміцнити  намір  підприємства  відійти  від обслуговування, орієнтованого на 

відділи (департаменти) і на місто, до обслуговування, орієнтованого на 

громадянина в процесі роботи. Необхідне належне публічне адміністрування,  

щоб  на  практиці продемонструвати, як нова культура буде виражатись 

внутрішньо і зовнішньо. Добре відомо, що  організації змінюються тільки 

тоді, коли відбуваються зміни в культурі працівників і їхній поведінці на всіх 

рівнях організації. Поведінка (манери) персоналу у формі рішень та послуг, 

які вони надають, змінюється тільки тоді, коли принципи, що 

застосовуються, і організація роботи є добре зрозумілими.  

Зміни в організації роботи є ознаками змін у культурі, що 
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демонструють відданість суб’єкту звернення відповідним органом публічної 

адміністрації. Зміна  культури  є  видимою, коли  покращується  рівень 

обслуговування щодо надання публічних послуг, ліквідовано дублювання, 

зменшено помилки, пілотні проекти ведуться за участю громадян і, нарешті, 

процеси постійно вдосконалюються. 

Завдання  (цілі)  Service  Ottava  на  2017  –  2019  рр. зосереджуються 

на громадянах і персоналі: 1) покращуючи задоволеність громадян/клієнтів, 

покращити досвід і взаємодію громадян і персоналу щодо отримання 

публічних послуг; 2) покращуючи  виконавчу  (операційну)  здатність, 

покращити  ефективність  і  результативність  процесу надання публічних 

послуг для досягнення рівня обслуговування, який схвалений Радою і чітко 

донесений до громадян і персоналу; 3) покращуючи зацікавленість 

працівників, покращити загальну задоволеність персоналу, який надає 

публічні послуги  міста («Дорожня  карта  з  підвищення  якості  послуг  у  м. 

Оттава 2017 – 2019 рр.»)  

Доцільно визначити основні атрибути культури досконалості у наданні 

публічних послуг з метою забезпечення законності надання зазначених 

послуг [89; 243]:  

1. Прихильність до високої якості обслуговування – публічні службовці  

та  керівники  чітко  зорієнтовані  на  високу  якість  в обслуговуванні 

громадян та клієнтів і задоволення їхніх потреб незалежно від каналу 

надання публічних послуг та місцезнаходження.  

2. Громадянин/клієнт у центрі уваги у сфері надання публічних послуг  

– публічні службовці  та керівники забезпечують  зорієнтованість усіх рішень 

на досягнення інтересів громадянина/клієнта (зовнішнього або 

внутрішнього); відбувається постійне вдосконалення програм та механізмів 

залучення зацікавлених сторін.  

3. Постійне підвищення якості  обслуговування  щодо надання 

публічних послуг – публічні службовці та керівники забезпечують 

перманентне покращення якості та своєчасності обслуговування 
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громадян/клієнтів, а також партнерів шляхом прогнозування та адаптації до 

потреб. 

4. Інноваційне організаційне середовище – публічні службовці та  

керівники  забезпечують  інноваційний  підхід  і  співпрацю  для досягнення 

бажаних результатів, а також мають відповідні інструменти, ресурси та 

організаційну підтримку для діяльності.  

5. Включеність / емоційна залученість персоналу (engagement) – кожен 

зі службовців відіграє вирішальну роль в успіху організації, керівникам 

необхідно досягнути/забезпечити  інтегрованість та продуктивність кожного 

співробітника на сто відсотків у процесі надання публічних послуг.  

6. Підтримуюче лідерство – необхідно забезпечити розвиток лідерства 

на всіх організаційних рівнях. Внески керівників повинні бути реальними, 

постійно видимими, відображати значення організації, а також  

підтримувати,  заохочувати  співробітників та  сприяти  досягненню ними 

високих результатів у сфері надання публічних послуг.  

7. Чуйний сервіс – публічні службовці та керівники повинні 

оперативно виявляти зовнішні або внутрішні потреби  громадянина/клієнта у 

сфері надання публічних послуг, швидко реагувати на них та забезпечувати 

належний рівень сервісу, знаходячи підхід до кожного громадянина/клієнта.  

8. Постійне навчання – публічні службовці та керівники повинні 

постійно вдосконалювати свої навички у сфері надання публічних послуг. 

Розглянемо детально критерій як  «включеність/емоційна  залученість 

персоналу (engagement)» під час надання публічних послуг. В управлінні 

персоналом у вітчизняній публічній службі цей термін поки що практично не 

використовується, а саме з розвитком (підсиленням) включеності 

HRменеджери сучасних публічних служб пов’язують можливості 

покращення  якості  надання  публічних послуг. Включеність – це прагнення 

співробітників  робити  максимальний внесок у розвиток і успіх своєї 

організації. Фахівці  глобального консалтингового HR-холдінгу «Hewitt 

Associates» вважають, що лише за критерієм включенності / емоційної 
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залученності персоналу (Employee Engagement) можна судити не тільки про 

прийняття і розуміння співробітником цілей компанії, але й про його 

прагненні і зусилля, що робляться для досягнення конкретних результатів.  

Модель включеності «Hewitt Associates» [226] передбачає, що про 

включеність персоналу може свідчити така поведінка: 

а)  співробітники  постійно  позитивно  відгукуються  про організацію 

серед колег, потенційних співробітників і клієнтів; 

б) співробітники постійно відчувають потребу бути частиною 

організації;  

в) співробітники  докладають  додаткових  зусиль на  користь 

організації за власною ініціативою.  

Саме тип поведінки в) дослідники компанії «Hewitt» вважають 

визначальним. У решті випадків можна бути упевненим тільки  в лояльності і 

задоволеності співробітника. З  трьох  видів  поведінки складається модель  

включенності «Hewitt» 3 «S»: Say (висловлюватись) –  Stay (перебувати)  –  

Strive (старатися). 

Навіть якщо нелояльні службовці в  органі  публічної  влади 

домінують, можна налаштувати  команду  на  високу  якість надання 

публічних послуг, цілеспрямовано працюючи з основними факторами, що 

підвищують включеність. Однак найскладніше в управлінні включеністю – 

правильно визначити ці чинники. Фактори включеності неповторні не тільки 

для кожного органу публічної влади, але і для кожної з груп співробітників.  

Дослідження практики сервісних організацій та напрацювання 

науковців [87; 136; 186]  дають  змогу  виділити  основні  змінні/ 

характеристики сервісної організаційної культури, на яких базується 

формування культури чуйного ставлення до клієнтів у сфері надання 

публічних послуг:  

 доброзичливі і комунікабельні службовці;  

 мінімізація ступеня формалізації. Працівникам, зайнятим у сфері 

обслуговування,  бажано  надавати певну свободу в  діях, щоб вони могли 
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оперативно реагувати на мінливі потреби клієнтів;  

 наділення службовців широкими владними повноваженнями. 

Службовці, яким надається можливість самостійно приймати багато рішень, 

що стосуються обслуговування клієнтів, роблять все, що, на їхню думку, 

необхідно для задоволення клієнтів;  

 сформоване вміння слухати зовнішніх та внутрішніх клієнтів;  

 ясність організаційних ролей; 

 включеність / емоційна залученість службовців.  

Фактично завдання лідера полягає у створенні такого середовища, в  

якому  службовці  захочуть і  зможуть  розкрити  свої  здібності  і реалізувати 

потенціал. До основних напрямів формування культури високої якості 

надання публічних послуг в органах публічної влади через створення цілісної 

системи управління персоналом належать: а)  запровадження  управління  

персоналом  на  засадах компетенції; б) відбір відповідних кандидатів; 

в) процеси адаптації та навчання; г) наділення службовців владними 

повноваженнями; д) розвиток лідерства на всіх рівнях організації; е) система 

оцінки результатів роботи; ж) управління системою заохочень і 

винагород [88, с. 112]. 

Таким чином, з огляду на викладене, запропоновані напрями 

вдосконалення забезпечення законності  надання публічних послуг : 

1) прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері надання публічних послуг» 

2) перегляд та зведення публічних послуг у єдиний реєстр, в якому 

би містилися назва публічної послуги, суб’єкт публічної адміністрації, який 

надає публічну послугу, нормативно-правова основа надання конкретного 

виду послуг, перелік документів для отримання послуги, форма оплати 

тощо;  
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3) покращення доступності інформації щодо видів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг, яке полягає в таких 

заходах: запровадження консультацій в он-лайн режимі; видання буклетів 

(брошур) та їх безоплатного розповсюдження у приміщенні органу публічної 

адміністрації; створення консультаційних кабінетів тощо. 

4) створення механізму контролю у сфері надання публічних  послуг 

як однієї з гарантій забезпечення законності та прав і свобод людини у 

процесі надання публічних послуг;  

5) покращення методичного забезпечення видів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг, яке полягає в розробленні 

відповідних рекомендацій для підвищення якості чи ефективності 

забезпечення видів гарантій забезпечення законності надання публічних 

послуг: а) алгоритм дій для суб’єктів звернення щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання публічних 

послуг у судовому порядку; б) удосконалення контролю за діяльністю 

суб’єктів публічної адміністрації  щодо надання публічних послуг; 

в) особливості звернення фізичних осіб як виду гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг в Україні тощо; 

6) вдосконалення сервісної культури співробітників органів 

публічної адміністрації щодо видів гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг, а саме: прихильність до високої якості 

обслуговування; громадянин/клієнт у центрі уваги у сфері надання публічних 

послуг; постійне підвищення якості  обслуговування  щодо надання публічних 

послуг; інноваційне організаційне середовище; включеність / емоційна 

залученість персоналу (engagement); підтримуюче лідерство; чуйний сервіс; 

постійне навчання. 
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Висновки до третього розділу 

 

 

1. Виокремлено міжнародні нормативно-правові акти, в яких зазначені 

гарантії забезпечення законності надання публічних послуг: «Хартія 

громадян» (Великобританія, Індія, 1992 р.),«Хартія Маріанна» (Франція, 1992 

р.), «Хартія прав споживачів державних послуг» (Бельгія, 1992 р.), «Нагляд 

за дотриманням якості» (Іспанія, 1992 р.), «Ініціатива стандартів якості» 

(Канада, 1992 р.), «Хартія дотримання якості при наданні державних послуг» 

(Португалія, 1993); Європейська хартія місцевого самоврядування, що 

ратифікована Законом України № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року. 

Встановлено, що кожна країна має свою систему законодавства та 

відповідну систему надання публічних послуг відповідно до національних 

особливостей. Однак спільним для всіх розглянутих країн є прагнення держав 

покращити співпрацю з громадянами. На виконання цього впроваджено 

надання послуг через Інтернет, водночас не відкидаються й інші способи 

комунікації – поштою та за особистим зверненням осіб до органів влади.  

Доведено, що в законодавстві Республіки Білорусь, Республіки 

Молдова інформаційні технології є невід’ємною частиною повсякденної 

діяльності органів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг. У 

результаті дослідження досвіду Грузинської Демократичної Республіки 

зроблено висновок, що миттєва реалізація політики «повної нетерпимості до 

корупції», демонстрація швидких і наочних результатів украй важливі для 

підтримки довіри населення до влади. 

Акцентовано увагу на необхідності впровадження в правозастосовчу 

діяльність вітчизняних судів рекомендацій Європейської комісії з питань 

ефективності правосуддя (The European Commission for the Efficiency of 

Justice – CEPEJ)  щодо проведення періодичних оцінок і моніторингу якості 

правосуддя, зокрема і у сфері надання публічних послуг, та виконання 

судового рішення.  
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2. Запропоновано напрями вдосконалення забезпечення законності  

надання публічних послуг :  

І) правовий (прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері надання публічних послуг»);  

ІІ) організаційний: а) перегляд та зведення публічних послуг у єдиний 

реєстр, в якому би містилися назва публічної послуги, суб’єкт публічної 

адміністрації, який надає публічну послугу, нормативно-правова основа 

надання конкретного виду послуг, перелік документів для отримання 

послуги, форма оплати тощо; б) покращення доступності інформації щодо 

видів гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, яке 

полягає в таких заходах: запровадження консультацій в он-лайн режимі; 

видання буклетів (брошур) та їх безоплатного розповсюдження у приміщенні 

органу публічної адміністрації; створення консультаційних кабінетів тощо; в) 

створення механізму контролю у сфері надання публічних  послуг як однієї з 

гарантій забезпечення законності та прав і свобод людини у процесі надання 

публічних послуг; г) вдосконалення сервісної культури співробітників 

органів публічної адміністрації щодо видів гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг, а саме: прихильність до високої якості 

обслуговування; громадянин/клієнт у центрі уваги у сфері надання публічних 

послуг; постійне підвищення якості  обслуговування  щодо надання 

публічних послуг; інноваційне організаційне середовище; включеність / 

емоційна залученість персоналу (engagement); підтримуюче лідерство; 

чуйний сервіс; постійне навчання. 

ІІІ) методичний - покращення методичного забезпечення видів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг, яке полягає в 

розробленні відповідних рекомендацій для підвищення якості чи 
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ефективності забезпечення видів гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг: а) алгоритм дій для суб’єктів звернення щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання 

публічних послуг у судовому порядку; б) удосконалення контролю за 

діяльністю суб’єктів публічної адміністрації  щодо надання публічних 

послуг; в) особливості звернення фізичних осіб як виду гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні тощо. 

Окремі теоретичні положення, практичні рекомендації та висновки 

розділу були висвітлені в авторських працях: 

1. Бойко О.В. Особливості діяльності уповноваженого з прав людини 

щодо надання публічних послуг в Україні. Пріоритети розвитку юридичних 

наук у ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Одеса, 13–14 квітня 2018 р. Одеса : ГО «Причорноморська 

фундація права», 2018.  С. 77-81. 

2. Бойко О.В. Зарубіжний досвід оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному порядку 

з надання публічних послуг. Інтеграція юридичної науки і практики як 

основа сталого розвитку вітчизняного законодавства. : Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 22–23 листопада 

2019 р. – Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2019. С. 75-77. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні, а також 

виокремлено проблеми їх нормативного закріплення й практичної реалізації, 

сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері та практики його застосування. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено поняття, ознаки та види гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг. До ознак гарантій забезпечення законності 

надання публічних послуг віднесено регламентацію нормативно-правовими 

актами, наявність специфічних юридичних засобів, встановлення певних 

умов і порядку реалізації прав суб’єктів звернення, юридичні засоби охорони 

прав суб’єктів – споживачів публічних послуг, захист у разі порушення у 

процесі розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу 

адміністративного акта (рішення, дозволу, ліцензії, сертифіката, акта, 

посвідчення). 

2. Розкрито принципи гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг, у результаті чого запропоновано їх поділ на загальні та 

спеціальні. Акцентовано увагу на дотриманні принципу законності 

публічних послуг, який полягає в чіткому правовому регулюванні їх 

виключно законами України, а не підзаконними нормативно-правовими 

актами з метою усунення численних прогалин і колізій законодавства, яке 

застосовується суб’єктами забезпечення законності надання публічних 

послуг. 

3. Охарактеризовано правове регулювання гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг у вітчизняному законодавстві. 

Основними проблемами гарантій забезпечення законності надання публічних 

послуг, які потребують вирішення на законодавчому рівні, є: а) колізії в 
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законах України, що призводять до різного тлумачення певних положень як 

суб’єктами влади, так і суб’єктами звернення (фізичними чи юридичними 

особами); б) відсутність державної політики щодо гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг, що полягає в різноманітності понять 

видів послуг (державні, адміністративні, муніципальні, соціальні тощо) у 

підзаконних нормативно-правових актах; в) неузгодженість підзаконних 

нормативно-правових актів між собою, що призводить до різного тлумачення 

норм відповідними органами влади; г) недосконалий порядок оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації; д) відсутність 

громадського контролю за наданням публічних послуг тощо. 

4. Розкрито оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку. 

Запропоновано під оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання публічних послуг розуміти нормативно 

врегульовану процедуру вчинення процесуальних дій, які забезпечують 

законний та об’єктивний розгляд справ в адміністративному та/або судовому 

порядку щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої 

влади й місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб із 

приводу розгляду заяви особи (фізичної або юридичної) про видачу 

адміністративного акта (рішення, постанова або ухвала на отримання 

дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, сертифіката тощо). 

З’ясовано, що найчастіше предметом оскарження в порядку 

адміністративного судочинства є дії, рішення або бездіяльність органів 

публічної адміністрації з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме й рухоме майно, реєстрації актів цивільного стану, у тому числі з 

питань реалізації міграційної та митної політики. 

5. Здійснено системний аналіз контролю за діяльністю суб’єктів 

публічної адміністрації щодо надання публічних послуг. Встановлено, що 

контроль і нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних 

послуг суб’єктами публічної адміністрації має такі форми: 1) парламентський 
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контроль, який здійснюється Верховною Радою України, Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини, Конституційним судом України; 

2) адміністративний контроль, реалізація якого покладається насамперед на 

Кабінет Міністрів України; 3) внутрішньосудовий контроль, функції якого 

виконують Верховний Суд (як суб’єкт перегляду судових рішень першої 

інстанції, апеляційної й касаційної інстанцій) та Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України, що розглядає справи про доцільність застосування заходів 

дисциплінарного впливу на суддів, рішення яких суперечать вимогам 

законодавства та процесуальним нормативним положенням; 4) громадський 

контроль, який здійснюється громадськими організаціями та об’єднаннями. 

Акцентовано увагу на тому, що контроль за додержанням 

законодавства щодо надання публічних послуг полягає в оптимізації. Тобто 

необхідно посилити громадський контроль та створити ефективний 

зворотний зв’язок з організаціями громадянського суспільства шляхом 

розроблення й упровадження проєкту «Розповсюдження недержавного 

моніторингу за наданням якісних публічних послуг», за допомогою якого 

буде підвищено якість надання публічних послуг відповідними суб’єктами 

публічної адміністрації. 

6. Охарактеризовано звернення фізичних осіб як вид гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг в Україні. Визначено 

доцільність прийняття адміністративного регламенту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України, предметом якого мають стати 

особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання публічних послуг в адміністративному порядку. 

7. Розкрито особливості притягнення до відповідальності осіб за 

відмову в наданні публічних послуг. Запропоновано під адміністративною 

відповідальністю за відмову в наданні публічних послуг розуміти 

застосування до осіб, які порушили не лише надання та отримання певного 

адміністративно-правового акта, а й порядок поводження з об’єктом 

підвищеної небезпеки тощо, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою 
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негативні наслідки для цих осіб та накладаються уповноваженими на те 

органами чи посадовими особами на підставах, встановлених нормами 

адміністративного законодавства. 

8. Охарактеризовано зарубіжний досвід гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг та виділено основні напрями його 

запозичення для України. З урахуванням міжнародно-правових стандартів 

запропоновано такі напрями вдосконалення вітчизняного законодавства 

щодо гарантій забезпечення законності надання публічних послуг: 

а) розвиток теорії публічних послуг, а також гарантій забезпечення 

законності їх надання; б) закріплення в нормативно-правових актах видів 

юридичних гарантій забезпечення законності надання публічних послуг 

(наприклад, контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації щодо 

надання публічних послуг, притягнення до відповідальності публічних 

службовців за відмову в наданні певного виду публічної послуги тощо); 

в) узгодження з вимогами європейського законодавства положень щодо 

прийняття, внесення змін, скасування та можливості оскарження 

індивідуальних адміністративних актів, що є результатами надання 

публічних послуг, тощо. 

9. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке 

регулює гарантії забезпечення законності надання публічних послуг. 

Запропоновано, по-перше, прийняти Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

за порушення законодавства у сфері надання публічних послуг»; по-друге, 

закріпити в Законі України «Про адміністративні послуги» положення щодо 

оптимізації системи державного контролю та нагляду за сферою 

адміністративних (публічних) послуг шляхом запровадження обов’язковості 

адміністративного порядку оскарження управлінських актів або фактів 

бездіяльності владних суб’єктів, яке має передувати стадії судового 

оскарження. 
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Запропоновано покращити доступність інформації щодо видів гарантій 

забезпечення законності надання публічних послуг завдяки здійсненню таких 

заходів: а) запровадження консультацій в онлайн-режимі, видання буклетів 

(брошур) і їх безоплатного розповсюдження у приміщенні органу публічної 

адміністрації; б) створення консультаційних кабінетів; в) створення 

механізму контролю у сфері надання публічних послуг як однієї з гарантій 

забезпечення законності прав і свобод людини у процесі надання публічних 

послуг; г) удосконалення сервісної культури співробітників органів публічної 

адміністрації щодо видів гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг (прихильність до високої якості обслуговування, 

зосередження уваги на громадянинові/клієнті у сфері надання публічних 

послуг, постійне підвищення якості обслуговування щодо надання публічних 

послуг, інноваційне організаційне середовище, включеність (емоційна 

залученість) персоналу (engagement), підтримуюче лідерство, чуйний сервіс, 

постійне навчання). 
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практичної конференції, м. Львів, 14–15 лютого 2020 р. Львів: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С. 67-70.  
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Додаток Б 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  

посилення відповідальності посадових осіб органів державної  

влади та органів місцевого самоврядування за порушення  

законодавства у сфері надання публічних послуг 

___________________________________________ 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 

1) доповнити Кодекс статтею 18843 такого змісту: 

“Стаття 18843. Порушення вимог законодавства з питань надання 

публічних послуг 

Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних 

послуг, крім порушень, передбачених статтями 16610—16612 цього Кодексу: 

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єктом надання 

публічної послуги суб’єкта звернення або адміністратора про відмову в 

наданні публічної послуги; 

порушення суб’єктом надання публічної послуги строків надання такої 

послуги; 

порушення суб’єктом надання адміністративної послуги, 

підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери його 

управління, строків подання необхідних для надання публічної послуги 

документів або інформації; 

відмова суб’єкта надання публічної послуги суб’єкту звернення в 

наданні публічної послуги з підстав, не встановлених законом; 

стягнення із суб’єкта звернення не передбачених законом платежів за 

надання публічних послуг; 

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення адміністратором суб’єкта 

звернення про можливість отримання публічної послуги, оформленої 

суб’єктом надання публічних послуг, або відмову в наданні такої послуги; 

безпідставна відмова адміністратора суб’єкту звернення у прийнятті 

заяви на отримання публічної послуги та документів, що додаються до неї; 
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порушення суб’єктом надання публічних послуг заборони стосовно 

приймання заяв суб’єктів звернень щодо надання публічних послуг або 

видачі результатів їх надання (в тому числі рішень про відмову в їх наданні), 

якщо такі послуги надаються через центр надання адміністративних послуг, 

крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, — 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 

порушення, — 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти 

до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”; 

2) статтю 221 після цифр “18841” доповнити цифрами “, 18843”; 

3) у частині першій статті 255: 

у пункті 1: 

абзац п’ятдесят шостий викласти в такій редакції: 

“міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної 

Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), обласної, Київської та 

Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних 

адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим — державні адміністратори (абзац третій частини першої 

статті 16610 — в частині порушення дозвільним органом строків видачі 

документа дозвільного характеру);”; 

доповнити пункт після абзацу п’ятдесят шостого новими абзацами 

такого змісту: 

“міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної 

Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), Київської та 

Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, селищних рад — адміністратори (абзаци другий — 

четвертий частини першої статті 18843 — якщо публічна послуга надається 

через центр надання адміністративних послуг); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства з питань надання 

публічних послуг (стаття 18843)”. 

У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят сьомий — шістдесят третій вважати 

відповідно абзацами п’ятдесят дев’ятим  — шістдесят п’ятим; 

4) у частині восьмій статті 285 слова і цифри “повторне вчинення 

порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі 

документів дозвільного характеру, передбачених статтями 16610, 16612” 

замінити словами і цифрами “повторне протягом року вчинення порушення 
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вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів 

дозвільного характеру або у сфері надання публічних послуг, передбачених 

статтями 16610, 16612, 18843”, а слова “органу державної влади” — словами 

“державному органові”. 

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 

              Голова  

Верховної Ради України 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг" 
 

Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення 

 

 

 

Відсутня 

 

Стаття 18843. Порушення вимог 

законодавства з питань надання 

адміністративних послуг 

 

Порушення вимог законодавства з 

питань надання адміністративних 

послуг, крім порушень, передбачених  

статтями 16610 – 16612 цього Кодексу: 

 

неповідомлення або несвоєчасне 

повідомлення суб’єктом надання 

адміністративної послуги суб’єкта 

звернення або адміністратора про 

відмову в наданні адміністративної 

послуги; 

 

порушення суб’єктом надання 

адміністративної послуги строків 

надання такої послуги; 

 

порушення суб’єктом надання 

адміністративної послуги, 

підприємствами, установами або 

організаціями, що належать до сфери 

його управління, строків подання 

необхідних для надання 

адміністративної послуги документів 

або інформації; 

 

відмова суб’єкта надання 

адміністративної послуги суб’єкту 

звернення в наданні адміністративної 

послуги з підстав, не встановлених 

законом; 
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Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

стягнення із суб’єкта звернення не 

передбачених законом платежів за 

надання адміністративних послуг; 

 

неповідомлення або несвоєчасне 

повідомлення адміністратором 

суб’єкта звернення про можливість 

отримання адміністративної послуги, 

оформленої суб’єктом надання 

адміністративних послуг, або відмову в 

наданні такої послуги; 

 

безпідставна відмова адміністратора 

суб’єкту звернення у прийнятті заяви 

на отримання адміністративної 

послуги та документів, що додаються 

до неї; 

 

порушення суб’єктом надання 

адміністративних послуг заборони 

стосовно приймання заяв суб’єктів 

звернень щодо надання 

адміністративних послуг або видачі 

результатів їх надання (в тому числі 

рішень про відмову в їх наданні), якщо 

такі послуги надаються через центр 

надання адміністративних послуг, 

крім випадків подання заяв через 

Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, – 

тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від тридцяти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

 

Дії, передбачені частиною першою 

цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі 

ж порушення, – 

тягнуть за собою накладення штрафу 

на посадових осіб від п’ятдесяти до 
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Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

сімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 221. Районні, районні у 

місті, міські чи міськрайонні суди 

(судді)  

 

Судді районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних 

судів розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, 

передбачені частиною першою 

статті 41, статтями 411 – 413, 421 – 

423, частиною першою статті 44, 

статтями 441, 461, 462, 51, 512, 

частинами другою, четвертою та 

п’ятою статті 85, статтями 851,  

88 – 882, 90, 91, 921, частиною 

третьою статті 961, статтями, 98, 

101 – 103, частиною першою 

статті 1061, статтями 1062, 1071, 

частиною другою статті 112, 

частинами четвертою та сьомою 

статті 121, частиною четвертою 

статті 122, статтями 1222, 1224, 

1225, частиною третьою статті 

123, статтею 124, частиною 

четвертою статті 127, статтею 

1271, статтею 130, частиною 

третьою статті 133, статтями 1351, 

139, частиною четвертою статті 

140, статтями 146, 1491, частиною 

другою статті 154, статтею 1551, 

частинами першою, третьою і 

четвертою статті 156, статтями 

160, 162 – 1623, 1631 – 1634, 

частиною другою статті 1637, 

статтями, 16312, 164, 1643, 1645 – 

16416, 1661 – 1664, частинами 

першою, другою, дев’ятою та 

десятою статті 1666, 1667 – 16612, 

16614 – 16618, 1712,  

1722 – 1729, 173 – 1732, 174, 1772, 

Стаття 221. Районні, районні у місті, 

міські чи міськрайонні суди (судді)  

 

Судді районних, районних у місті, 

міських чи міськрайонних судів 

розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені частиною 

першою статті 41, статтями 411 – 413, 421 

– 423, частиною першою статті 44, 

статтями 441, 461, 462, 51, 512, частинами 

другою, четвертою та п’ятою статті 85, 

статтями 851,  

88 – 882, 90, 91, 921, частиною третьою 

статті 961, статтями, 98, 101 – 103, 

частиною першою статті 1061, статтями 

1062, 1071, частиною другою статті 112, 

частинами четвертою та сьомою статті 

121, частиною четвертою статті 122, 

статтями 1222, 1224, 1225, частиною 

третьою статті 123, статтею 124, 

частиною четвертою статті 127, статтею 

1271, статтею 130, частиною третьою 

статті 133, статтями 1351, 139, частиною 

четвертою статті 140, статтями 146, 1491, 

частиною другою статті 154, статтею 

1551, частинами першою, третьою і 

четвертою статті 156, статтями 160, 162 – 

1623, 1631 – 1634, частиною другою статті 

1637, статтями, 16312, 164, 1643, 1645 – 

16416, 1661 – 1664, частинами першою, 

другою, дев’ятою та десятою статті 1666,  

1667 – 16612, 16614 – 16618, 1712, 1722 – 

1729, 173 – 1732, 174, 1772, частиною 

третьою статті 178, частинами першою, 

другою і третьою статті 181, частиною 

другою статті 182, статтями 184 – 18511, 

1865 – 1867, 187, 188, 1881, 18813, 18814, 

18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827, 

18828, 18831, 18832, 18833, 18834, 18835, 

18838, 18839, 18840, 18841, 18843, частиною 
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Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

частиною третьою статті 178, 

частинами першою, другою і 

третьою статті 181, частиною 

другою статті 182, статтями 184 – 

18511,  

1865 – 1867, 187, 188, 1881, 18813, 

18814, 18816, 18817, 18819, 18822, 

18825, 18827, 18828, 18831, 18832, 

18833, 18834, 18835, 18838, 18839, 

18840, 18841, частиною першою 

статті 1891, статтями 1893, 190, 

191, 193, 1951 – 1956, частиною 

першою статті 203, статтями 204 – 

2061, 2122 – 21220 цього Кодексу, а 

також справи про адміністративні 

правопорушення, вчинені 

особами віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років. 

першою статті 1891, статтями 1893, 190, 

191, 193, 1951 – 1956, частиною першою 

статті 203, статтями  

204 – 2061, 2122 – 21220 цього Кодексу, а 

також справи про адміністративні 

правопорушення, вчинені особами віком 

від шістнадцяти до вісімнадцяти років. 

Стаття 255. Особи, які мають 

право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення  

 

У справах про адміністративні 

правопорушення, що 

розглядаються органами, 

зазначеними в статтях 218 – 221 

цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право 

складати:  

 

1) уповноважені на те посадові 

особи:  

….. 

міських рад міст обласного або 

республіканського Автономної 

Республіки Крим значення (їх 

виконавчих органів), районних і 

районних у містах Києві та 

Севастополі державних 

адміністрацій, Київської та 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій – 

Стаття 255. Особи, які мають право 

складати протоколи про адміністративні 

правопорушення 

 

У справах про адміністративні 

правопорушення, що розглядаються 

органами, зазначеними в статтях 218 – 

221 цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право складати:  

 

1) уповноважені на те посадові особи:  

….. 

міських рад міст обласного та/або 

республіканського Автономної 

Республіки Крим значення (їх 

виконавчих органів), обласної, 

Київської та Севастопольської 

міських, районної, районної у місті 

Києві державних адміністрацій, 

уповноваженого органу виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим – 

державні адміністратори (абзац третій 

частини першої статті 16610 – в частині 

порушення дозвільним органом 
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Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

державні адміністратори 

(частина друга статті 16610 – в 

частині порушення місцевим 

дозвільним органом строків 

прийняття рішення про видачу 

документа дозвільного 

характеру); 

 

 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсутня 

 

 

строків видачі документа дозвільного 

характеру); 

 

міських рад міст обласного та/або 

республіканського Автономної 

Республіки Крим значення (їх 

виконавчих органів), Київської та 

Севастопольської міських, районної, 

районної у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, селищних 

рад – адміністратори (абзаци другий - 

четвертий частини першої статті 18843 

– якщо адміністративна послуга 

надається через центр надання 

адміністративних послуг); 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику 

у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства з питань 

надання адміністративних послуг 

(стаття 18843); 

….. 

Стаття 285. Оголошення 

постанови по справі про 

адміністративне правопорушення 

і вручення копії постанови 

…. 

Постанова суду про накладення 

адміністративного стягнення за 

повторне вчинення порушення 

вимог законодавства у сфері 

ліцензування та з питань видачі 

документів дозвільного 

характеру, передбачених 

статтями 16610, 16612 цього 

Кодексу, у триденний строк з дня 

набрання нею законної сили 

направляється відповідному 

органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування для 

прийняття рішення згідно із 

законом. 

Стаття 285. Оголошення постанови по 

справі про адміністративне 

правопорушення і вручення копії 

постанови 

….. 

Постанова суду про накладення 

адміністративного стягнення за повторне 

протягом року вчинення порушення 

вимог законодавства у сфері 

ліцензування, з питань видачі 

документів дозвільного характеру або 

у сфері надання адміністративних 

послуг, передбачених статтями 16610, 

16612, 18843 цього Кодексу, у триденний 

строк з дня набрання нею законної сили 

направляється відповідному державному 

органові, органу місцевого 

самоврядування для прийняття рішення 

згідно із законом. 
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Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

 

2. У Кодексі законів про працю України 

Стаття 41. Додаткові підстави 

розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу з 

окремими категоріями 

працівників за певних умов 

…. 

Власник або уповноважений 

ним орган з власної ініціативи 

зобов'язаний розірвати трудовий 

договір у разі повторного 

порушення посадовою особою 

вимог законодавства у сфері 

ліцензування та з питань видачі 

документів дозвільного 

характеру, передбачених 

статтями 16610, 16612 Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення. 

….. 

Стаття 41. Додаткові підстави 

розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу з окремими категоріями 

працівників за певних умов 

…. 

Власник або уповноважений ним орган 

з власної ініціативи зобов’язаний 

розірвати трудовий договір з посадовою 

особою в разі повторного протягом 

року порушення нею вимог 

законодавства у сфері ліцензування, з 

питань видачі документів дозвільного 

характеру або у сфері надання 

адміністративних послуг, 

передбачених статтями 16610, 16612, 

18843 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

…… 

3. У Законі України "Про адміністративні послуги" 

Стаття 12. Центр надання 

адміністративних послуг 

…. 

8. Суб'єктам надання 

адміністративних послуг 

забороняється здійснювати 

прийом заяв суб'єктів звернень 

щодо надання адміністративних 

послуг, видавати суб'єктам 

звернень оформлені результати 

надання адміністративних послуг, 

якщо такі послуги за законом 

надаються через центри надання 

адміністративних послуг. 

 

 

 

 

Стаття 12. Центр надання 

адміністративних послуг 

…. 

8. Суб'єктам надання адміністративних 

послуг забороняється приймати заяви 

суб'єктів звернень щодо надання 

адміністративних послуг, видавати 

суб'єктам звернень оформлені результати 

надання адміністративних послуг (у тому 

числі рішень про відмову в наданні 

адміністративних послуг), якщо такі 

послуги надаються через центри надання 

адміністративних послуг, крім випадків 

подання заяв через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг. 

 

9. За рішенням органу, який утворив 

центр надання адміністративних послуг, 
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Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

9. За рішенням органу, який 

утворив центр надання 

адміністративних послуг, у 

такому центрі також може 

здійснюватися прийняття звітів, 

декларацій, скарг. 

…. 

у такому центрі також може 

здійснюватися прийняття звітів, 

декларацій, скарг. 

…. 

Стаття 13. Адміністратор 

 

1. Суб’єкт звернення для 

отримання адміністративної 

послуги в центрі надання 

адміністративних послуг 

звертається до адміністратора – 

посадової особи органу, що 

утворив центр надання 

адміністративних послуг, яка 

організовує надання 

адміністративних послуг шляхом 

взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

2. Адміністратор призначається 

на посаду та звільняється з посади 

особою, яка очолює орган 

(керівником органу), що прийняв 

рішення про утворення 

відповідного центру надання 

адміністративних послуг. 

Кількість адміністраторів 

визначається органом, який 

прийняв рішення про утворення 

відповідного центру надання 

адміністративних послуг. 

3. Адміністратор має іменну 

печатку (штамп) із зазначенням 

його прізвища, ім’я, по батькові 

та найменування центру надання 

адміністративних послуг. 

4. Основними завданнями 

адміністратора є: 

1) надання суб’єктам звернень 

вичерпної інформації та 

Стаття 13. Адміністратор 

 

1. Суб’єкт звернення для отримання 

адміністративної послуги в центрі 

надання адміністративних послуг 

звертається до адміністратора – 

посадової особи органу, що утворив 

центр надання адміністративних послуг, 

яка організовує надання 

адміністративних послуг шляхом 

взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

2. Адміністратор призначається на 

посаду та звільняється з посади особою, 

яка очолює орган (керівником органу), 

що прийняв рішення про утворення 

відповідного центру надання 

адміністративних послуг. 

Кількість адміністраторів визначається 

органом, який прийняв рішення про 

утворення відповідного центру надання 

адміністративних послуг. 

3. Адміністратор має іменну печатку 

(штамп) із зазначенням його прізвища, 

ім’я, по батькові та найменування центру 

надання адміністративних послуг. 

4. Основними завданнями 

адміністратора є: 

1) надання суб’єктам звернень 

вичерпної інформації та консультацій 

щодо вимог та порядку надання 

адміністративних послуг; 

2) прийняття від суб’єктів звернень 

документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, їх реєстрація та 
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Зміст положення (норми) 

чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта 

консультацій щодо вимог та 

порядку надання 

адміністративних послуг; 

2) прийняття від суб’єктів 

звернень документів, необхідних 

для надання адміністративних 

послуг, їх реєстрація та подання 

документів (їх копій) відповідним 

суб’єктам надання 

адміністративних послуг не 

пізніше наступного робочого дня 

після їх отримання; 

3) видача або забезпечення 

направлення через засоби 

поштового зв’язку суб’єктам 

звернень результатів надання 

адміністративних послуг (у тому 

числі рішення про відмову в 

задоволенні заяви суб’єкта 

звернення), повідомлення щодо 

можливості отримання 

адміністративних послуг, 

оформлених суб’єктами надання 

адміністративних послуг; 

4) організаційне забезпечення 

надання адміністративних послуг 

суб’єктами надання 

адміністративних послуг; 

5) здійснення контролю за 

додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг термінів 

розгляду справ та прийняття 

рішень; 

6) надання адміністративних 

послуг у випадках, передбачених 

законом. 

відсутня 

подання документів (їх копій) 

відповідним суб’єктам надання 

адміністративних послуг не пізніше 

наступного робочого дня після їх 

отримання; 

3) видача або забезпечення направлення 

через засоби поштового зв’язку 

суб’єктам звернень результатів надання 

адміністративних послуг (у тому числі 

рішення про відмову в задоволенні заяви 

суб’єкта звернення), повідомлення щодо 

можливості отримання адміністративних 

послуг, оформлених суб’єктами надання 

адміністративних послуг; 

4) організаційне забезпечення надання 

адміністративних послуг суб’єктами 

надання адміністративних послуг; 

5) здійснення контролю за додержанням 

суб’єктами надання адміністративних 

послуг термінів розгляду справ та 

прийняття рішень; 

6) надання адміністративних послуг у 

випадках, передбачених законом; 

7) складення протоколів про 

адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом. 

  



227 

 

  



228 

 

  



229 

 

  



230 

 

  



231 

 

 


	В яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
	Зокрема, розкриємо п. 2 зазначеного Указу Президента України як  поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму та оприлюднення на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади щоквартальних звітів про стан реалізації відповідних зах...
	Наведемо на сьогоднішній час існує така електронна послуга як інформація з реєстру речових прав. На сайті Кабінету Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/ua/service/informatsiya-z-reestru-rechovikh-prav зазначена послуга переадресовується до «Кабіне...
	Суттєвим недоліком проекту Адміністративно-процедурного кодексу України є уніфікація процедур  усіх адміністративних проваджень, хоча процедурні режими для адміністративних проваджень, що ініціюються за заявою особи щодо забезпечення реалізації її пра...
	Разом із тим законопроектом повинні бути виписані не тільки порядок та процедури оскарження неправомірних рішень органів публічної адміністрації, як це регламентовано у розділі V проекту кодексу, а й порядок відновлення порушених у результаті дій та б...
	Поглиблюючи тему уточнення понятійно-категоріального апарату, зазначимо, що вважаємо слушним аналіз співвідношення понять «адміністративне оскарження» і «адміністративна процедура  за скаргою», наданий І. О. Грибком. Дослідник стверджує, що зазначені ...
	Встановлено, що з 2013 року по т.ч. в першій інстанції, що стосується оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання публічних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в першій інстанції є 60 рішень, з них 48 пос...

	Механізм здійснення контролю за організацією роботи з виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України й Кабінету Міністрів...
	Контроль, який здійснюється місцевими органами виконавчої влади, має значно менший обсяг, проте є найбільш наближеним до контрольованих об’єктів [103]. Контрольні повноваження зазначених органів у межах контролю з надання публічних послуг закріплені в...
	Судовий контроль як спосіб забезпечення законності в публічному адмініструванні посідає чільне місце серед способів забезпечення ефективного функціонування органів публічної адміністрації. Цей різновид державного контролю реалізується через діяльність...
	1) діяльності Конституційного Суду України у вирішенні справ і наданні висновків у справах щодо конституційності положень нормативних актів із надання публічних послуг;
	2) діяльності вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України з узагальненого контролю за правильним застосуванням судами України законодавства, а також Європейського суду з прав людини (у справах, де позивачами є громадяни України) із цих же пит...
	3) діяльності суддівського самоврядування (збори, ради, конференції, з’їзди суддів України), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації, Національної школи суддів як контролю за позапроцесуальною ...
	Отже, судовий контроль здійснює значне коло суб’єктів, більшість із яких належить до самої системи судової влади. Нині для оптимального співвідношення незалежності, самостійності суддів із реалізацією контрольної діяльності різними суб’єктами щодо суд...

	5. Административно-процедурный кодекс Украины : проект Закона Украины от 18.07.2008 № 2789 [Электронный ресурс]. URL.: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF25H00A.html.
	182. Пухтецька А.А Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України : Дис... канд. наук: 12.00.07 - 2009. 214 с.
	СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
	до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері надання адміністративних по...



