
РОЗДІЛ 12. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

 

  

1. Поняття органів виконавчої влади та їх система

  

Після проголошення незалежності України та визнання одним із  провідних принципів
національного державного будівництва принципу поділу  державної влади на
законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6 Конституції  України) відбувається становлення
якісно нової системи органів  виконавчої влади України. На відміну від радянського
періоду, коли  органи виконавчої влади вважалися технічними щодо
державно-партійного  апарату загалом і здійснювали основну, закріплену в тогочасних 
радянських конституціях функцію - функцію державного управління,  сьогодні органи
виконавчої влади в Україні це, в першу чергу, органи, що  наділені відповідними
державно-владними повноваженнями в усіх сферах  суспільного і державного життя.

  

Особливість виконавчої влади серед гілок державної влади, на думку В.  Б. Авер'янова,
полягає в тому, що саме у процесі її реалізації  відбувається реальне втілення в життя
законів та інших нормативних актів  держави, практичне застосування важелів
державного регулювання і  управління важливими процесами суспільного розвитку. Але
за умов  реалізації конституційної реформи, що вступила в силу з 1 січня 2006 р.,  органи
державної виконавчої влади в Україні, поряд з "важелями  регулювання й управління",
отримують якісно нові важелі впливу на  суспільне життя - політичні, державно-владні.
Вони фактично реалізують  політику коаліції депутатських фракцій, до складу якої
входить більшість  народних депутатів України від конституційного складу Верховної
Ради  України на загальнодержавному та місцевих рівнях.

  

Тривала і багато в чому схоластична наукова дискусія щодо визнання за  органами
виконавчої влади в Україні правового статусу "органів  державного управління" чи
"органів державної влади" втрачає свою  актуальність, оскільки в сучасних політичних
реаліях Кабінет Міністрів  України і. дещо меншою мірою, центральні та місцеві органи
виконавчої  влади, стають, у першу чергу, політичними органами державної виконавчої 
влади.

  

Отже, органи виконавчої влади в Україні - це система центральних і  місцевих,
одноособових і колегіальних, органів виконавчої влади  загальної та спеціальної
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компетенції на чолі з Кабінетом Міністрів  України, що відповідно до Конституції та
законів України забезпечують  виконання Конституції України, законів України, указів
Президента  України, постанов Верховної Ради України в найважливіших сферах 
суспільного і державного життя України.

  

За сутністю та змістом органи виконавчої влади України відрізняються  від інших органів
державної влади, передусім законодавчих і судових,  саме своїм призначенням, змістом,
суб'єктами, формами, способами і  засобами здійснення своєї діяльності. Навіть
етимологія назви цих  органів - "виконавчі" - свідчить про їх основне призначення в 
суспільстві та державі - виконання Конституції України, законів України  та нормативних
актів Президента України та Верховної Ради України. Але  ця функція не є єдиною для
органів виконавчої влади.

  

Об'єктами діяльності, впливу органів державної виконавчої влади в  Україні є,
насамперед, політична, господарська, соціальна, культурна  (духовна) та інші найбільш
важливі сфери суспільного життя.

  

За суб'єктами діяльності органи виконавчої влади України представлені  системою
органів державної влади України у складі: 1) Кабінету  Міністрів України; 2) міністерств
та інших центральних органів  виконавчої влади; 3) місцевими органами виконавчої влади
(обласні,  районні адміністрації. Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації. Рада міністрів АРК, а також територіальні органи  міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади).

  

За формою діяльності органи виконавчої влади України, як правило, є 
єдиноначальними. Тобто органи виконавчої влади очолюються керівником,  який
самостійно організовує та несе відповідальність за його діяльність.

  

За способами діяльності органи виконавчої влади в Україні здійснюють  систему
функцій: управлінську, виконавчу, бюджетно-фінансову,  матеріально-технічну,
контрольну, правоохоронну діяльність тощо.

  

Здійснюючи свої функції, органи виконавчої влади діють від імені  держави, для чого їх
наділено державно-владними повноваженнями. Вони не  тільки реалізують нормативні
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положення Конституції, законів України,  указів Президента України, постанов Верховної
Ради України, але й самі  мають право видавати нормативно-правові акти, зокрема
постанови І  розпорядження Кабінету Міністрів України, які є обов'язковими для 
виконання іншими органами виконавчої влади, і вживають заходи щодо  забезпечення
реалізації вимог цих актів.

  

Діяльність органів виконавчої влади ґрунтується на певних принципах -  керівних
засадах їх організації та діяльності. На жаль. Конституція  України не визначила цих
принципів, а відсутність на сьогодні закону  України про міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади  переводить проблему принципів організації та діяльності
органів  виконавчої влади в теоретичну площину. Щоправда проект Закону України  "Про
міністерства та центральні органи виконавчої влади" розроблено  Міністерством юстиції
України і в установленому порядку передано до  Кабінету Міністрів України як суб'єкта
законодавчої ініціативи.

  

Водночас у Законі України "Про Кабінет Міністрів України" від 16  травня 2008 р.
закріплені принципи діяльності Кабінету Міністрів  України, які також можуть
застосовуватись до Інших органів виконавчої  влади. Серед таких принципів Закон
виділяє: принцип верховенства права,  законності, поділу державної влади,
безперервності, колегіальності,  солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.

  

Загальними принципами організації та діяльності органів виконавчої  влади в Україні є
принципи демократії, верховенства права, поваги до  прав і свобод, честі та гідності
людини І громадянина, єдиноначальності  та колегіальності, гласності, громадського
контролю, компетентності,  територіальності та ін.

  

Традиційним для організації та діяльності органів виконавчої влади  був принцип
позалартійності органів виконавчої влади, але за умов повної  реалізації
конституційно-правової реформи в Україні цей принцип зазнав  відповідних змін,
принаймні щодо організації та діяльності Кабінету  Міністрів України, оскільки члени
Кабінету Міністрів України, на відміну  від усіх інших посад у системі органів виконавчої
влади, є політичними  посадами. Він трансформувався у принцип політичної
відповідальності.

  

Органи виконавчої влади знаходяться на бюджетному фінансуванні і є  юридичними
особами, тобто мають цивільну правоздатність. Діючи у межах  своєї компетенції, вони
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користуються відносною юридичною самостійністю.  їх взаємодія із законодавчими
(представницькими) і судовими органами  здійснюється у різноманітних організаційних
формах таких, як  представництво, погоджувальні комісії, взаємоінформація тощо.
Будучи  визначеними в Конституції України як самостійний вид державних органів,  вони
як такі відрізняються від виконавчих органів системи місцевого  самоврядування, а
також виконавчих органів комерційних і некомерційних  організацій та громадських
об'єднань.

  

Органи виконавчої влади мають особливий склад (комплектацію). Вони,  здебільшого,
складаються з державних службовців, між якими розподіл  посадових обов'язків
закріплюється нормативними актами, а кожен з  держслужбовців має відповідати
встановленим вимогам щодо рівня  професійної підготовки, стажу і досвіду роботи тощо.
Державні службовці  обіймають посади і виконують свої функції відповідно до
законодавства  про державну службу.

  

Органи виконавчої влади є досить різноманітними. їх можна  класифікувати за такими
критеріями, як походження, порядок організації  та діяльності, характер компетенції, час
дії, назва тощо. За походженням  - первинні (Кабінет Міністрів України) та похідні
(центральні та  місцеві органи виконавчої влади): за порядком організації та діяльності - 
колегіальні (Кабінет Міністрів України та Ін.) та єдиноначальні  (міністерства, державні
комітети та ін.); за характером компетенції -  загальної (Кабінет Міністрів України),
галузевої (Міністерство охорони  здоров'я та ін.), міжгалузевої (Міністерство фінансів
України та Ін.),  спеціальної (Служба безпеки України та ін.); за часом дії - постійні 
(Кабінет Міністрів України та Ін.), тимчасові (спеціально створені  органи); за назвою -
кабінет, рада, міністерство, державний комітет,  служба тощо.

  

Порядок організації та діяльності органів виконавчої влади в Україні  визначається
Розділом VI Конституції України та законами України. До  прикладу, законами України
"Про Кабінет Міністрів України" та "Про  місцеві державні адміністрації", Конституцією
АРК та ін.

  

Утім, до сьогодні в Україні не існує спеціального інституційного  закону про центральні
органи виконавчої влади, хоча його прийняття прямо  передбачене ст. 120 Конституції
України. Тож прийняття такого закону є  одним із першочергових завдань Верховної
Ради України на сучасному  етапі.

  

 4 / 20



РОЗДІЛ 12. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

  

  

  

2. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади
України

  

Вищим органом у системі органів виконавчої влади в Україні є Кабінет  Міністрів України,
який очолює систему органів виконавчої влади, є  Урядом України, який здійснює
виконавчу владу безпосередньо та через  міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади. Раду Міністрів  Автономної Республіки Крим та місцеві державні
адміністрації, спрямовує,  координує та контролює діяльність цих органів. Він
відповідальний перед  Президентом України і Верховною Радою України,
підконтрольний і  підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених
Конституцією  України (ст. 113 Конституції України).

  

Отже, Кабінет Міністрів України - це вищий орган у системі органів  виконавчої влади,
відповідальний перед Президентом України і Верховною  Радою України підконтрольний
і підзвітний Верховній Раді України, що  керується у своїй діяльності Конституцією,
законами України, указами  Президента України та постановами Верховної Ради
України.

  

В умовах реалізації в Україні конституційно-правової реформи Кабінет  Міністрів України
набуває якісно нового конституційного статусу -  трансформується у виший орган
державної влади, поряд з Верховною Радою  України та Президентом України. Кабінет
Міністрів України формується, а  відтак. І репрезентує функції коаліції депутатських
фракцій, до складу  якої входить більшість народних депутатів України від
конституційного  складу Верховної Ради України. Тобто Кабінет Міністрів України 
перетворюється з технологічного органу державної влади в політичний.

  

Ключовою політичною фігурою в державі стає голова Кабінету Міністрів  України -
Прем'єр-міністр України. Він призначається Верховною Радою  України за поданням
Президента України. До складу Кабінету Міністрів  України входять також Перший
віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри  та міністри.
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Кандидатура для призначення на посаду Прем'єр-міністра України  вноситься
Президентом України за пропозицією коаліції депутатських  фракцій у Верховній Раді
України, сформованої відповідно до ст. 83  Конституції, або депутатської фракції, до
складу якої входить більшість  народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради. Як  свідчить досвід країн з парламентською або
парламентсько-президентською  формою державного правління, кандидатура
Прем'єр-міністра України, як  правило, підбирається з політичних лідерів коаліції
депутатських  фракцій, які мають більшість у парламенті.

  

Міністри оборони та закордонних справ України призначаються Верховною  Радою за
поданням Президента України, Інші члени Кабінету Міністрів  призначаються Верховною
Радою за поданням Прем'єр-міністра. За його  поданням призначаються також Голова
Антимонопольного комітету України,  Голова Державного комітету телебачення і
радіомовлення, Голова Фонду  державного майна України.

  

Верховна Рада України може звільняти зазначених осіб із посади,  вирішувати питання
про відставку Прем'єр-міністра, а також членів  Кабінету Міністрів України. Уряд складає
свої повноваження перед  новообраною Верховною Радою України, а у випадку
прийняття Верховною  Радою резолюції недовіри уряду передбачена відставка всього
його складу.  У цих випадках Верховна Рада здійснює формування нового складу
Кабінету

  

Міністрів у порядку і строки, визначені Конституцією України. Кабінет  Міністрів України,
який склав повноваження перед новообраною Верховною  Радою, або відставку якого
прийнято, продовжує виконувати свої  повноваження до початку роботи
новосформованого Кабінету Міністрів  України.

  

Діяльність уряду ґрунтується на принципах верховенства права,  законності, поділу
державної влади, колегіальності, науковості та  гласності. Кабінет Міністрів України
дотримується вимог утвердження та  гарантування прав і свобод людини,
відповідальності держави перед  громадянами за забезпечення їм гідних умов життя,
здійснює виконавчу  владу в межах, встановлених Конституцією і законами України,
незалежно  від органів законодавчої та судової влади. Як колегіальний орган Кабінет 
Міністрів приймає рішення після обговорення питань на своїх засіданнях.  Неприпустимим
є неправомірне втручання будь-яких органів, посадових  осіб, підприємств, установ,
організацій, об'єднань громадян у здійснення  функцій, віднесених до відання Кабінету
Міністрів України.
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Конституцією України визначається коло функцій і повноважень Кабінету  Міністрів.
Йому властиві такі функції, як виконавча,  бюджетно-фінансова, державного планування
розвитку України,  організаційна, державного контролю та ін. Згідно з Конституцією
України  Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну 
самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики  держави, виконання
Конституції і законів України, актів Президента  України; вживає заходів щодо реалізації
прав і свобод людини і  громадянина, забезпечує проведення фінансової, цінової,
інвестиційної та  податкової політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, 
соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи,  екологічної безпеки і
природокористування; розробляє і здійснює  загальнодержавні програми економічного,
науково-технічного, соціального і  культурного розвитку України; забезпечує рівні умови
розвитку всіх форм  власності, здійснює управління об'єктами державної власності.

  

Істотною функцією Кабінету Міністрів України є організація роботи зі  складання проекту
Державного бюджету країни. Цей вид діяльності уряду  регламентується Законом
України "Про бюджетну систему України" та  визначається основними напрямками
бюджетної політики, які визначаються  Верховною Радою України.

  

Після прийняття Верховною Радою України закону України про Державний  бюджет
України на наступний рік Кабінет Міністрів України відповідно до  п. 6 ст. 116 Основного
Закону забезпечує виконання Державного бюджету  України. В кінці поточного року
уряд подає парламентові звіт про його  виконання.

  

До компетенції Кабінету Міністрів України належить здійснення заходів  щодо
забезпечення обороноздатності й національної безпеки України,  громадянського
порядку, боротьба зі злочинністю, організація і  забезпечення здійснення
зовнішньополітичної діяльності України, митної  справи. Він спрямовує та координує
діяльність міністерств, інших органів  виконавчої влади, контролює їх діяльність.

  

Кабінет Міністрів України вирішує також інші питання державного управління.

  

Порядок організації діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаний  з виконанням його
повноважень, крім Конституції та законів України,  регулюється Регламентом Кабінету
Міністрів України.
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Діяльність Уряду планується на основі політичних пропозицій шляхом  прийняття
Програми діяльності Кабінету Міністрів на період його  повноважень, щорічної
Державної програми економічного і соціального  розвитку України, інших державних
програм та актів Уряду.

  

Роботою Кабінету Міністрів керує Прем'єр-міністр. Він спрямовує її на  виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Верховною  Радою України та інших
завдань, покладених на Кабінет Міністрів,  координує діяльність Першого
віце-прем'єр-міністра,  віце-прем'єр-міністрів. міністрів, керівників інших центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, які забезпечують виконання покладених  на них
завдань відповідно до їх повноважень.

  

Міністри як члени Кабінету Міністрів беруть участь у виконанні  Програми діяльності
Кабінету Міністрів, реалізації державної політики у  доручених їм сферах державного
управління, здійснюють управління в цих  сферах, спрямовують і координують діяльність
інших органів виконавчої  влади з питань, віднесених до їх відання. Члени Кабінету
Міністрів не  можуть діяти всупереч офіційній позиції Кабінету Міністрів.

  

Члени Уряду представляють Україну в міжнародних і міждержавних  організаціях,
ведуть міжнародні переговори, беруть участь в інших  міжнародних заходах, підписують
в установленому порядку міжнародні  договори України, причому Прем'єр-міністр і
Міністр закордонних справ  мають право вести переговори і підписувати міжнародні
договори України  без спеціальних повноважень. Іншим членам Кабінету Міністрів такі 
повноваження надаються розпорядженням Кабінету Міністрів або за його  дорученням -
актом Міністерства закордонних справ.

  

Діяльність Кабінету Міністрів країни забезпечується Секретаріатом  Кабінету Міністрів
України. Основними завданнями Секретаріату є  організаційне, експертно-аналітичне,
правове, інформаційне,  матеріально-технічне та Інше забезпечення Кабінету Міністрів
України.  Секретаріат діє на підставі Положення, яке затверджується Кабінетом 
Міністрів України.

  

Акти Кабінету Міністрів, що мають нормативний характер, видаються у  формі постанов,
а акти з оперативних, організаційно-розпорядчих та Інших  питань, які не мають
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нормативного характеру, видаються у формі  розпоряджень. Постанови і
розпорядження підписуються Прем'єр-міністром.  Розпорядження Кабінету Міністрів
України діють з моменту їх прийняття,  якщо не встановлено пізніший термін набрання
ними чинності. Постанови  Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх
офіційного  опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не 
раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях. Дія актів  Кабінету
Міністрів України може бути зупинена Президентом України з  одночасним зверненням
до Конституційного Суду України. Вони втрачають  чинність у разі визнання їх
неконституційності на підставі рішення  Конституційного Суду України.

  

  

  

  

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

  

Важливою ланкою у системі органів виконавчої влади є підвідомчі  Кабінету Міністрів
міністерства та інші центральні органи виконавчої  влади.

  

Серед них першорядне значення мають міністерства - центральні органи  виконавчої
влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у  відповідних сферах
суспільного життя. На сьогодні в Україні діє 20  міністерств. Процедура призначення
міністрів регулюється Законом України  "Про Кабінет Міністрів України".

  

Між міністерствами розподіляється весь спектр урядової політики, а  діяльність
центральних органів виконавчої влади, керівники яких не  входять до складу Кабінету
Міністрів України, спрямовується і  координується міністрами. Питання діяльності таких
центральних органів  виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери
спрямування  і координації яких належать ці органи. Міністерства є єдиноначальними 
органами. Кожне з них є головним (провідним) органом у системі органів  виконавчої
влади у визначеній йому сфері діяльності. Міністерство очолює  міністр, який входить до
складу Кабінету Міністрів і несе персональну  відповідальність за роботу міністерства.
Міністр як член Кабінету  Міністрів України особисто відповідає за впровадження
Програми  діяльності Кабінету Міністрів України з відповідних питань, реалізацію 
державної політики у визначеній сфері державного управління. Він  здійснює управління
в цій сфері, спрямовує І координує діяльність інших  органів виконавчої влади з цих
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питань. Частину своїх посадових  повноважень міністр доручає своїм заступникам, які
можуть виконувати їх  від імені міністерства відповідно до затвердженого міністром
розподілу  службових обов'язків між заступниками.

  

Питання кількості заступників міністрів до внесення змін у  Конституцію України
вирішувалося Указом Президента України "Про зміну  кількісного складу керівництва у
системі центральних органів виконавчої  влади" від 10 березня 2005 р. № 455/2005,
відповідно до якого міністр,  керівник іншого центрального органу виконавчої влади має
не більше  чотирьох заступників, зокрема одного першого, які належать до числа 
керівників відповідного міністерства, іншого центрального органу  виконавчої влади. У
разі необхідності кількість заступників керівників  окремих центральних органів
виконавчої влади може бути збільшена.

  

За чинною редакцією Конституції України Президент України вже не має  права
вирішувати відповідні питання. Тому зазначений Указ Президента  України не відповідає
Конституції України і не може застосовуватися. ЦІ  питання мають вирішуватися
спеціальним законом про міністерства та інші  центральні органи виконавчої влади. На
практиці ж кількість заступників  керівників органів виконавчої влади зумовлюється
функціями та  повноваженнями відповідного органу, а рішення щодо збільшення чи 
скорочення заступників керівників органів виконавчої влади приймається  ad hoc.

  

Статус керівників центральних органів виконавчої влади та їх  заступників
встановлюється положенням про ці органи, яке затверджується  постановою Кабінету
Міністрів України. Не допускається прирівнювати  будь-яку посаду в органах виконавчої
влади за правовим статусом до  статусу члена Кабінету Міністрів України. У
міністерствах та інших  центральних органах виконавчої влади існують колегії.

  

Центральні органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених  Конституцією і
законами України, а також відповідно до указів Президента  України та актів Кабінету
Міністрів України видають нормативно-правові  акти у формі наказів.
Нормативно-правові акти цих органів підписуються  їх керівником і відповідним чином
реєструються Міністерством юстиції. У  змісті діяльності самого органу визначаються і
розмежовуються його  функції.

  

Апарат міністерства, інших центральних органів виконавчої влади  складається з
державних службовців і фінансується із державного бюджету.  Всі члени Кабінету

 10 / 20



РОЗДІЛ 12. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Міністрів, керівники центральних та місцевих органів  виконавчої влади, державні
службовці не мають права суміщати свою  службову діяльність з іншою роботою, крім
викладацької, наукової та  творчої у позаробочий час, входити до складу керівного
органу чи  наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

  

Організація, повноваження і порядок діяльності міністерств. Інших  центральних органів
виконавчої влади визначаються Конституцією і  законами України, положеннями про ці
органи.

  

В Указі Президента України "Про систему центральних органів  виконавчої влади" від 15
грудня 1999 р. дається визначення державного  комітету (державної служби) та
центрального органу виконавчої влади зі  спеціальним статусом.

  

Державний комітет (державна служба) є центральним органом виконавчої  влади,
діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України  або один із
віце-прем'єр-міністрів України чи міністрів. Державний  комітет (державна служба)
вносить пропозиції щодо формування державної  політики відповідним членам Кабінету
Міністрів України та забезпечує її  реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює
управління в цій  сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне
регулювання з  питань, віднесених до його відання. Державний комітет (державну
службу)  очолює його голова. Але зазначений Указ Президента України не може бути 
застосований через свою неконституційність, а відповідні питання повинні  також
вирішуватися законом.

  

Окрім державних комітетів, на сьогодні в Україні діє ряд інших  центральних органів
виконавчої влади, прирівняних у своєму правовому  статусі до держкомітетів, - Вища
атестаційна комісія України,  Національне космічне агентство України, Пенсійний фонд
України, Головне  контрольно-ревізійне управління та ін.

  

Виключний перелік державних органів, які мають спеціальний статус, що  зумовлений їх
специфічними функціями, та які не віднесені до жодної з  гілок державної влади,
встановлений безпосередньо в Основному Законі  України. За його змістом до таких
державних органів відносяться  прокуратура. Служба безпеки, Центральна виборча
комісія. Національна  рада з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольний
комітет тощо.  При цьому Конституція України не передбачає існування інших державних 
органів зі спеціальним статусом, які б здійснювали функції державного  регулювання та
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державного управління у відповідних сферах суспільного  життя (тобто функції
реалізації державної політики), що належать до  сфери діяльності виконавчої гілки
влади.

  

До того ж можливість створення центральних органів виконавчої влади  зі спеціальним
статусом на сьогодні ні Конституцією України, ні Законом  України "Про Кабінет Міністрів
України" не передбачена.

  

Фінансування центральних органів виконавчої влади здійснюється за  рахунок коштів
Державного бюджету України. Гранична чисельність їх  працівників затверджується
Кабінетом Міністрів України.

  

Структуру міністерства, а також структуру центрального органу  виконавчої влади,
діяльність якого спрямовує і координує міністр,  затверджує відповідний міністр,
структуру іншого центрального органу  виконавчої влади затверджує його керівник, якщо
інше не передбачене  законом.

  

Спрямування і координація діяльності відповідних центральних органів  виконавчої влади
здійснюється міністром шляхом: формування державної  політики у відповідних сферах
та здійснення контролю за її реалізацією  іншими центральними органами виконавчої
влади; внесення на розгляд  Кабінету Міністрів України розроблених ними проектів
нормативно-правових  актів та погодження проектів нормативно-правових актів цих
органів;  визначення порядку обміну інформацією між міністерством та цими  органами;
затвердження їх структури.

  

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про Кабінет Міністрів України"  для забезпечення
державної політики в особливо важливих сферах  діяльності та державного управління
Кабінет Міністрів України утворює у  системі міністерств урядові органи, затверджує
положення про них,  призначає та звільняє їх керівників. Урядові органи відповідальні
перед  Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні міністру; в  системі
міністерства якого вони створені та функціонують.

  

Функції та порядок організації та діяльності як міністерств, так і  інших центральних
органів виконавчої влади, їх підпорядкування,  координації дій тощо мають визначатися у
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законах або положеннях про ці  органи виконавчої влади.

  

Більша частина центральних органів бере участь у реалізації державної  політики в
галузі економічного і соціального розвитку суспільства,  зокрема у межах визначеної
сфери відання: прогнозує перспективні напрями  і реалізує стратегічні цілі та завдання її
розвитку; бере участь у  розробленні проектів та у виконанні загальнодержавних
програм  економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 
розвитку України, охорони довкілля. Державного бюджету України:  проводить політику
у сфері виконання робіт (послуг) і постачань  продукції для державних потреб та
утворення державних резервних фондів  фінансових і матеріально-технічних ресурсів,
виступає державним  замовником зазначених робіт (послуг); вживає заходів щодо
вдосконалення  механізму регулювання економіки, її структурної перебудови,
забезпечення  ринкової збалансованості, соціального захисту населення, екологічної 
безпеки; розробляє відповідні фінансово-економічні та інші нормативи,  механізм їх
впровадження, затверджує галузеві стандарти; формує державну  промислову політику
та забезпечує її проведення, готує пропозиції щодо  визначення пріоритетних галузей
промисловості для прискореного їх  розвитку; бере участь у формуванні та реалізації
державної інвестиційної  політики, відповідно до пріоритетних напрямів структурної
перебудови  економіки; виробляє пропозиції щодо зміни умов оподаткування, 
ціноутворення, визначення особливостей приватизації, демонополізації  підприємств в
окремих галузях; сприяє розвиткові підприємництва,  ринкової інфраструктури
економіки; бере участь у формуванні та  реалізації антимонопольної політики; вживає
заходів, спрямованих на  вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист
інтересів  українських товаровиробників на зовнішньому ринку; бере участь у  підготовці
міжнародних договорів України, укладає міжнародні угоди  міжвідомчого характеру.

  

Кожний центральний орган організовує виконання актів законодавства,  здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його відання,  розробляє пропозиції про
вдосконалення законодавства та в установленому  порядку вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.

  

Для успішного здійснення покладених на них завдань і функцій  центральним органам
надані досить широкі повноваження щодо внутрішнього  організаційного забезпечення
роботи. Зокрема, вони мають одержувати від  інших центральних органів виконавчої
влади та місцевих державних  адміністрацій, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і  матеріали, статистичні дані для виконання покладених на них
завдань;  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх 
відання; залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади,  місцевих
державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, за  погодженням з їх
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керівниками, для розгляду питань, що належать до їх  відання; притягати до
дисциплінарної відповідальності керівників  утворених ними територіальних органів, а
також підприємств, установ і  організацій, що належать до їх сфери відання.

  

У процесі реалізації своєї компетенції центральні органи широко  взаємодіють з
професійними спілками та громадськими організаціями з  питань забезпечення прав і
свобод громадян, задоволення їх  соціально-економічних, трудових, культурних та інших
інтересів, сприяють  виконанню статутних завдань цих об'єднань. Об'єднання громадян у
 необхідних випадках можуть вносити на розгляд відповідного центрального  органу
пропозиції з питань їхньої діяльності.

  

  

  

  

4. Місцеві органи виконавчої влади

  

Важливу роль у системі органів виконавчої влади відіграють місцеві  державні
адміністрації, які є місцевими органами виконавчої влади. Вони,  відповідно до Закону
України "Про місцеві держані адміністрації",  здійснюють функції виконавчої влади,
забезпечують досягнення визначених  Конституцією та законами України П завдань і
цілей безпосередньо на  місцях в областях, районах, у містах Києві та Севастополі.

  

Місцеві державні адміністрації діють на принципах, властивих для  всієї системи органів
виконавчої влади з урахуванням особливостей умов 1  завдань їх функціонування.
Основними засадами діяльності місцевих  державних адміністрацій є: відповідальність
перед людиною і державою за  свою діяльність; верховенство права; законність;
пріоритетність прав  людини; гласність; поєднання державних і місцевих інтересів; 
відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів  України; підзвітність і
підконтрольність органам виконавчої влади вищого  рівня тощо..

  

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконавчої  влади, мають
статус юридичної особи. Владні повноваження цих державних  органів реалізуються
одноособово їх керівниками - головами місцевих  державних адміністрацій, які
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призначаються на посаду і звільняються з  посади Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів. У здійсненні  своїх повноважень вони відповідальні перед
Президентом України і  Кабінетом Міністрів України та підконтрольні органам виконавчої
влади  вищого рівня.

  

Місцеві державні адміністрації також підзвітні і підконтрольні радам у  частині
повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними  радами. Обласна чи
районна рада може висловити недовіру голові  відповідної місцевої державної
адміністрації, на підставі чого Президент  України приймає рішення про відставку голови
місцевої державної  адміністрації.

  

У межах своїх повноважень місцеві державні адміністрації здійснюють  виконавчу владу
на території відповідних адміністративно-територіальних  одиниць, а також реалізують
повноваження, делеговані їм відповідними  радами. Особливості здійснення виконавчої
влади у містах Києві та  Севастополі визначаються окремими законами України.

  

Основними завданнями місцевих державних адміністрацій, виконання яких  вони
забезпечують у межах відповідних адміністративно-територіальних  одиниць, є;
виконання Конституції, законів України, актів Президента  України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та Інших  органів виконавчої влади вищого рівня;
забезпечення законності і  правопорядку та підвідомчої території, додержання прав і
свобод  громадян; виконання державних і регіональних програм  соціально-економічного
та культурного розвитку, програм охорони  довкілля, а в місцях компактного проживання
корінних народів і  національних меншин - також програм їх національно-культурного
розвитку;  підготовка s виконання відповідних бюджетів та програм, звіти про їх 
виконання; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування;  реалізація інших,
наданих державою, а також делегованих відповідними  радами повноважень.

  

У межах, установлених Конституцією і законами України, а також актами  Президента,
Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади вищого  рівня, місцеві державні
адміністрації здійснюють управління у визначених  цими актами галузях суспільного
життя і несуть відповідальність за стан  справ у цих галузях.

  

До установ і закладів, які належать до сфери управління місцевих  державних
адміністрацій, є засновані ними або з їх участю, засоби  масової інформації: радіо,
телебачення, газети, журнали, інші періодичні  видання; інвестиційні фонди,
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засновниками яких є обласні державні  адміністрації; об'єкти, які забезпечують діяльність
державних  підприємств, установ і організацій і перебувають на місцевому бюджеті, а 
також деякі інші об'єкти управління, визначені чинним законодавством. У  разі
делегування місцевим державним адміністраціям районними чи  обласними радами
відповідних повноважень в їх управлінні перебувають  також об'єкти спільної власності
територіальних громад.

  

Повноваження місцевих державних адміністрацій поширюються на всі  основні сфери
суспільного життя на місцях - політичну, економічну,  соціальну та культурну (духовну).

  

Законом України "Про місцеві державні адміністрації" визначені їх  основні галузеві
повноваження, зокрема в галузі соціально-економічного  розвитку; бюджету та фінансів;
управління майном приватизації та  підприємництва; в галузі містобудування,
житлово-комунального  господарства, побутового, торговельного обслуговування,
транспорту і  зв'язку; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони 
довкілля; в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури,  фізкультури і спорту,
материнства и дитинства, сім'ї та молоді;  соціального забезпечення та соціального
захисту населення; у галузі  зайнятості населення, праці та заробітної плати;
забезпечення  законності, правопорядку, прав і свобод громадян; у галузі міжнародних 
зовнішньоекономічних відносин; у галузі оборонної діяльності.

  

На місцеві державні адміністрації покладене здійснення державного  контролю за
збереженням і раціональним використанням державного майна;  станом фінансової
дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних  контрактів і зобов'язань перед
бюджетом, належним і своєчасним  відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
використанням та охороною  земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря,
рослинного і тваринного  світу та інших природних ресурсів; охороною пам'яток історії та 
культури, збереженням житлового фонду; додержанням виробниками продукції 
стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та  сертифікацією;
додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням,  утилізацією і захороненням
промислових, побутових та інших відходів,  додержанням правил благоустрою;
додержанням архітектурно-будівельних  норм, правил і стандартів, додержанням правил
торгівлі, побутового,  транспортного, комунального обслуговування, законодавства про
захист  прав споживачів; додержанням законодавства з питань науки, мови,  реклами,
освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства,  сім'ї, молоді та
неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної  культури та спорту; охороною
праці та своєчасного і не нижче визначеного  державою мінімального розміру оплатою
праці,' додержанням громадського  порядку, правил технічної експлуатації транспорту та
дорожнього руху;  додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію.
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Для реалізації наданих повноважень та здійснення контрольних функцій  місцевим
державним адміністраціям надані права проведення перевірки  стану додержання
Конституції України, законів України, інших актів  законодавства органами місцевого
самоврядування та їх посадовими  особами, керівниками підприємств, установ,
організацій, їх філіалів та  відділень незалежно від форм власності й підпорядкування;
залучати  вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення  перевірок,
підготовки і розгляду питань, що належать до компетенції  місцевих державних
адміністрацій; одержувати відповідну статистичну  інформацію та інші дані від
державних органів і органів місцевого  самоврядування, їх посадових осіб, політичних
партій, громадських і  релігійних організацій, підприємств, установ та організацій
незалежно  від форм власності: видавати згідно з чинним законодавством обов'язкові 
для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ і  організацій, а також
громадянам з контрольованих питань: порушувати  питання про їх відповідальність у
встановленому законом порядку;  здійснювати інші функції й повноваження згідно з
чинним законодавством.

  

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих  державних
адміністрацій. Крім голови, до їх складу входять заступники  голови, керівники управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів. У  межах бюджетних асигнувань голови
місцевих державних адміністрацій  визначають структуру, затверджують штатний розпис
місцевих державних  адміністрацій та положення про її структурні підрозділи.
Рекомендаційний  перелік їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів та 
типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента  України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України,  міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади власних і  делегованих повноважень голови місцевих державних
адміністрацій видають  розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших
структурних  підрозділів - накази. Розпорядження голів місцевих державних 
адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для  виконання на
відповідній території всіма органами підприємствами,  установами та організаціями,
посадовими особами і громадянами. Голови  місцевих державних адміністрацій видають
розпорядження одноособово і  несуть за них відповідальність згідно з чинним
законодавством.

  

Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру,  прийняті в межах їх
повноважень, набирають чинності з моменту їх  прийняття, якщо самими актами не
встановлено інший термін введення їх у  дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а за
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потреби оприлюднюються.

  

Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих  державних
адміністрацій регулюються їх регламентами, які затверджуються  головами відповідних
державних адміністрацій. Типовий регламент місцевих  державних адміністрацій
затверджується Кабінетом Міністрів України.

  

Свої особливості має діяльність місцевих державних адміністрацій в  АРК. Крім завдань,
які передбачені законодавством для всіх місцевих  державних адміністрацій України, в
АРК вони забезпечують виконання  Конституції АРК, нормативно-правових актів
Верховної Ради та рішень Ради  міністрів АРК. Рада міністрів у межах своїх повноважень
спрямовує 1  контролює діяльність державних адміністрацій.

  

Рада міністрів АРК має право скасовувати розпорядження голів  відповідних районних
державних адміністрацій, що суперечать Конституції і  законам України, а також
Конституції АРК, нормативно-правовим актам  Верховної Ради автономії, рішенням Ради
міністрів АРК.

  

Керівники місцевих державних адміністрацій в АРК призначаються на  посади і
звільняються з посад Президентом України за поданням Кабінету  Міністрів України,
погодженим з Головою Верховної Ради АРК і Головою  Ради міністрів АРК, Постійним
представником Президента України в АРК. За  наявності підстав Рада міністрів АРК
може порушувати питання перед  Президентом України і Кабінетом Міністрів України про
притягнення до  дисциплінарної відповідальності голів відповідних місцевих державних 
адміністрацій. Рада міністрів АРК за позитивними результатами роботи  місцевих
державних адміністрацій може застосовувати до їх посадових осіб  заходи заохочення. У
межах наданих повноважень взаємодіє з місцевими  державними адміністраціями в АРК
Представництво Президента України в  АРК.

  

Одним із ключових напрямків діяльності місцевих державних  адміністрацій є організація
взаємодії з органами місцевого  самоврядування і, насамперед, у вирішенні питань
економічного,  соціального і культурного розвитку територіальних громад і всього 
регіону, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого  самоврядування, у
реалізації наданих їм законом повноважень, враховувати  пропозиції органів місцевого
самоврядування у діяльності органів  місцевих державних адміністрацій. При цьому
останні не повинні  втручатися у діяльність і управління органами місцевого
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самоврядування  під час здійснення ними власних функцій, якщо вони не порушують
своєї  компетенції.

  

Важливим напрямком конституційно-правової реформи в Україні є  посилення ролі
місцевого самоврядування в Україні. У зв'язку з цим  передбачається, що ряд функцій
органів виконавчої влади на місцях буде  передано виконкомам місцевих рад з
подальшою ліквідацією районних  державних адміністрацій.

  

 

  

Запитання для самоконтролю

  

1. Охарактеризуйте конституційні основи системи виконавчої влади в  Україні Вкажіть
основні нормативно-правові акти, які урегульовують  конституційно-правовий статус
органів виконавчої влади в Україні.

  

2. Визначте конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів  України та його
конституційні повноваження. Охарактеризуйте  конституційні засади організації та
діяльності Уряду України.

  

3. У чому полягає зміст конституційно-правового статусу Прем'єр-міністра України і членів
Кабінету Міністрів України?

  

4. Як Конституція та закони України визначають порядок організації та діяльності
міністерств та інших органів виконавчої влади?

  

5. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус місцевих  державних адміністрацій. У
чому полягає особливість організації та  діяльності органів місцевої державної виконавчої
влади у містах Києві та  Севастополі?

 19 / 20



РОЗДІЛ 12. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

  

 20 / 20


