
ЗАКОН ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ
Нова глава у відносинах між громадянами та державою



ЩО ТАКЕ АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА?

ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ/ 
МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

інспекція
позбавлення 

ліцензії

скасування 
рішення 

про 
соціальну 
допомогу

соціальна 
допомога

посвідчення 
водія/дозвіл 

на зброю

дозвіл на 
будівництво

пенсія

В ІНТЕРЕСАХ СУСПІЛЬСТВА

ФІЗИЧНІ / 
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ОСОБИ



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ В ЄС? 

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ

+ галузеве законодавство

встановлення 
справжніх 

обставин справи
на основі 
свідчень

рішення 
базується 
на законі

належне 
повідомлення 
про рішення

право на 
належне 

обґрунтування 
в письмовій 

формі

право на 
ознайомлення з 

матеріалами 
справи

Право бути 
заслуханим

право на 
оскарження

загальні 
принципи

(„Право на належне 
управління”, стаття 41, 
Хартія основних прав ЄС)



ЯКУ ЦІННІСТЬ ЦЕ ДОДАЄ?

РОЗШИРЮЄ ПРАВА ТА МОЖЛИВОСТІ 
ГРОМАДЯН І БІЗНЕСУ У ВІДНОСИНАХ З 
ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Підвищує повагу до прав, 
свобод і особистої 
гідності громадян

Сприяє законності, 
визначеності та 

передбачуваності 
публічної адміністрації

Зменшує можливості 
для корупції

Спрощує життя для 
громадян і публічної 

адміністрації



ЩО Є ПРОБЛЕМОЮ В УКРАЇНІ?

Процедури регулюються великою 
кількістю галузевих законів і навіть 

вторинним законодавством без єдиного 
підходу

У багатьох законах базові „принципи 
ЄС" не забезпечуються

Загальний закон про 
адміністративну 

процедуру з базовими 
принципами та загальними 

правилами + за 
необхідності, спеціальні 
правила в галузевому 

законодавстві (які не мають 
суперечити принципам)



ОКРЕМІ НОВЕЛИ / 1

Право бути заслуханим

Право на ознайомлення з матеріалами справи

Право на належне обґрунтування

Право та обов’язок органу отримувати дані, які знаходяться 
в офіційних реєстрах, і не вимагати подання довідок

Схема делегування в органі

Відвід потенційно упередженої посадової особи

Правила щодо з’ясування обставин та надання/врахування 
доказів



ОКРЕМІ НОВЕЛИ /2

 Строки для прийняття рішення (30 / 45 днів)

 Подання заяви в електронній формі

 Обов’язок посадової особи заповнювати заяву 

 Як правило, рішення (адміністративний акт) видається в письмовій 
формі, але можливе спрощення, якщо клопотання особи 
задовольняється повністю

 Правила повідомлення про рішення (тягар доказування лежить на 
органі, рішення не набуває чинності, якщо не доведено до відома 
належним чином)

 Право на оскарження до органу вищого рівня в ієрархії 

 Обмежені можливості для скасування рішення, відшкодування шкоди, 
якщо особа діяла сумлінно

 Правила виконання рішень 


