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I. 

 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України (далі – Головне управління) 

надало Висновок на проект Закону України “Про адміністративну процедуру”. Висновок містить 

багато цінних зауважень, які заслуговують на те, щоб бути взятими до уваги. Однак загалом 

висновок є відверто негативним, адже завершується таким узагальненням: “за результатами 

розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи (тобто Кабінету Міністрів України) на доопрацювання”.   

Спочатку, ми хочемо знову наголосити на тому, що 7 грудня 2018 року Програма OECD/SIGMA 

(далі - SIGMA) підготувала Звіт про результати оцінки проекту Закону України “Про 

адміністративну процедуру” для Представництва ЄС в Україні. У даному Звіті представлено 

оцінку останнього на той час варіанту законопроекту станом на 1 грудня 2018 року, який після 

цього не зазнав істотних змін у процесі його схвалення Урядом.  

Критерії оцінювання, застосовані при підготовці цього Звіту, спираються на концепцію належного 

адміністрування, що сформувалася в Європейському Союзі як система цінностей, витоками яких 

є верховенство права, демократія та права людини.  

Зокрема, звіт містив такі висновки:  

“За результатами порівняння із зазначеними вище критеріями можна стверджувати, що проект 

Закону України “Про адміністративну процедуру” зазнав суттєвого розвитку впродовж 

діяльності Робочої групи. Наразі законопроект представляє собою акт законодавства, який у 

цілому відповідає базовим принципам і стандартам належного адміністрування, які 

проголошені або випливають з Хартії Європейського Союзу про основні права.”  

 (...) 

“ 

“Таким чином, можна сказати, що проект закону “Про адміністративну процедуру” вже 

представляє собою належну відправну точку для початку законодавчого процесу в Уряді, 



 

 

включаючи процедуру публічних консультацій, та зрештою для розгляду та прийняття 

Парламентом.” 

У Звіті висловлено кілька конкретних зауважень разом з пропозиціями щодо способів вирішення 

зазначених проблемних питань, і багато з них збігаються із зауваженнями Головного управління. 

Однак, як зазначено вище, SIGMA підтримала прийняття законопроекту в першому читанні 

з рекомендаціями, як покращити текст законопроекту далі в ході парламентської 

процедури. Ми і тепер дотримуємся думки, що законопроект представляє собою належну 

відправну точку для початку законодавчого процесу, тож доцільно прийняти цей закон у 

першому читанні, а після цього докласти зусиль для підготовки відповідних змін, що 

вдосконалять текст з урахуванням зауважень експертів (крім тих змін, які відображатимуть 

політичні міркування народних депутатів).     

 

II. 

У цьому документі представлено аналіз Висновку Головного управління як щодо загальних 

концептуальних зауважень, так і щодо більш конкретних коментарів. Наш висновок є таким, що: 

1. загальні зауваження, які призвели до узагальнюючого висновку Головного науково-

експертного управління про те, що законопроект доцільно повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання, не є обґрунтованими; 

2. численні конкретні зауваження Головного науково-експертного управління є 

слушними, вартими уваги та врахування в законопроекті в процесі продовження 

законодавчої процедури шляхом внесення змін.   

 

III. 

Висновок Головного управління починається з історичного огляду законодавства про загальну 

адміністративну процедуру. При цьому вказується, що “на необхідності законодавчого 

врегулювання відносин органів публічної адміністрації з приватними (фізичними та 

юридичними) особами наголошується в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (стаття 471 – 

Доступ до судів та адміністративних органів)”. У підсумку Головне управління погоджується з 

“наявністю потреби прийняття законодавчих актів, спрямованих на (…) осучаснення 

відносин між владою та громадянами та подолання проблем в їх організації”. Головне 

управління також позитивно висловлюється щодо певних новел законопроекту.  

 



 

 

IV. 

 

Далі Головне управління висловлює певні загальні критичні зауваження до законопроекту, 

які ведуть до негативного висновку про доцільність повернення законопроекту на 

доопрацювання. Ми вважаємо, що ці загальні критичні зауваження не є обґрунтованими та 

можуть бути наслідком невірного розуміння.    

1. Ставлячи під сумнів сферу дії законопроекту, Головне управління критикує той факт, що 

законопроект стосується дуже різних органів державного управління – від центральних 

органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. Сумніви висловлюються 

стосовно того, чи можуть однакові правила застосовуватися до органів, настільки різних 

щодо способів функціонування.     

 

На наш погляд, слід підтримати мету ініціатора законопроекту щодо охоплення всіх 

випадків, коли орган публічної адміністрації приймає рішення стосовно прав чи 

обов’язків фізичних та юридичних осіб у конкретних справах, незважаючи на те, який 

саме орган приймає рішення. Спільним знаменником, який і обумовлює необхідність 

єдиного законодавчого підходу, є невід’ємна спільна ознака цих справ – орган публічної 

адміністрації приймає рішення в конкретній справі, відповідно до закону, про права чи 

обов’язки фізичної чи юридичної особи. Немає підстав виключати певні справи, що мають 

цю ознаку, лише тому що рішення приймає особливий чи спеціальний орган. 

Правовідносини, які є подібними по суті, вимагають подібного по суті регулювання. Одні 

й ті самі принципи й правила повинні застосовуватися в усіх ситуаціях, коли орган 

публічної адміністрації на будь-якому рівні приймає рішення про права чи обов’язки 

фізичних чи юридичних осіб. У цьому й полягає сенс існування закону про загальну 

адміністративну процедуру. Якщо особливості певного типу адміністративних процедур 

вимагають особливостей певних елементів такої процедури, законодавець може 

врегулювати це в спеціальному законі без необхідності повторення всіх принципів і 

правил у кожному законі, що регламентує певну адміністративну процедуру.        

 

Ми хотіли б звернути увагу на той факт, що законопроект містить спеціальні положення 

щодо випадків, коли адміністративний акт видається колегіальним органом (наприклад, 

місцевою радою), а саме пункт другий статті 23 передбачає таке:  

 

“Колегіальний адміністративний орган може визначити одного зі своїх членів або 

уповноважити посадову особу апарату (секретаріату) такого колегіального 



 

 

адміністративного органу для проведення всіх процедурних дій. У такому разі 

уповноважена посадова особа інформує колегіальний адміністративний орган про 

результати адміністративного провадження, після чого цим органом приймається 

рішення у справі у строки, визначені цим Законом.” 

 

При цьому ми хотіли б наголосити, що настійливою рекомендацією є уникнення 

ситуацій, коли місцева рада, яка є політичним органом, приймає рішення в 

конкретних адміністративних справах. Розподіл повноважень на рівні місцевого 

самоврядування має відповідати принципу, за яким політика, в тому числі регулювання, 

формулюється радою, а реалізація, в тому числі адміністративні процедури, здійснюється 

виконавчою / адміністративною структурою органу місцевого самоврядування. Ця 

рекомендація стосується головним чином майбутнього законодавства про місцеве 

самоврядування.     

 

2. Головне управління загалом ставить під сумнів необхідність законодавчої бази щодо 

загальної адміністративної процедури замість регулювання відповідних питань у 

спеціальних (галузевих) законах. Головне управління стверджує, що передбачені 

законопроектом можливості для встановлення особливостей адміністративної 

процедури для певних типів справ піднімає питання раціональності та виправданості 

прийняття загального закону. Це є non sequitur. Існує багато прикладів правових систем з 

дуалізмом загальних та спеціальних законів (lex generalis - lex specialis), і в переважній 

більшості правових систем країн-членів Європейського Союзу цей підхід також існує у 

сфері адміністративної процедури.   

 

Загальний закон у принципі є застосовним до всіх адміністративних процедур у всіх 

сферах. Лише у випадках, коли законодавець вважає обґрунтованим запровадження 

особливостей для певних елементів процедури, використовується можливість 

встановлення таких особливостей у спеціальному законі. Наприклад, можуть існувати 

підстави для встановлення інших строків або правила, що оскарження не призупиняє 

виконання адміністративного акту. Сам факт існування можливості врегулювання 

конкретних питань у спеціальних законах не суперечить тому, що загальна 

законодавча база адміністративної процедури є необхідною.    

 

Одним із стандартів, визначених у Принципах державного управління (сформульованих 

ОЕСР/SIGMA), є: “Існує узгоджена та повна законодавча база щодо адміністративних 

процедур, яка обмежує до мінімуму спеціальне регулювання, бажано у формі закону 



 

 

про загальну адміністративну процедуру.”   (див. розділ про надання адміністративних 

послуг, принцип 2).    

Як SIGMA зазначає у звіті про оцінку законопроекту, “Належна система адміністративної 

процедури є передусім загальною та стандартизованою. Її основні принципи 

поширюються на кожну дію органів виконавчої влади, а правила є застосовними до 

переважної більшості адміністративних дій. Існування загальної та стандартизованої 

процедурної системи є критично важливим для публічної адміністрації, яка діє ефективно 

та результативно, і в результаті – для якості послуг, які надаються громадянам.”  

 

Завжди існує ризик того, що спеціальні закони можуть призвести до дезінтеграції 

загальної рамки. Ми пропонуємо пом’якшити цей ризик, включивши положення про те, 

що особливості можуть встановлюватися лише за наявності обґрунтованих 

підстав. (Звичайно, ми свідомі того, що таке положення має лише декларативний, 

політичний характер, і з правової точки зору не завадить законодавцю запроваджувати 

надмірну кількість таких особливостей. Це більше питання політики, ніж права.)     

 

3. Головне управління висловлюється критично щодо начебто надмірної подібності правил 

процедури до правил судочинства. Головне управління стверджує, що “впровадження у 

діяльність адміністративних органів процедурних правил, аналогічних судовому 

провадженню, (…), виглядає необґрунтованим і може призвести до суттєвого ускладнення 

їх функціонування.” 

 

За своєю природою прийняття рішень в адміністративних процедурах (рішення 

приймається у конкретних справах у рамках адміністративного права) дійсно певною 

мірою є відмінним від прийняття рішень у судових провадженнях. В адміністративній 

процедурі адміністративний орган приймає рішення в інтересах суспільства щодо прав та 

обов’язків сторін (фізичних та юридичних осіб), які не є учасниками спору чи конфлікту, 

тоді як основною метою судового провадження по суті є розв’язання спору між сторонами 

в судовому порядку.     

 

Однак це не має призводити до висновку, що необхідність забезпечення належної 

правової процедури є меншою для тих процедур, що здійснюються органами публічної 

адміністрації. В адміністративній процедурі, так само як і в судовому провадженні, 

орган, наділений повноваженнями відповідно до закону, в односторонньому порядку 

приймає рішення про права та обов’язки сторін, і заради захисту прав та законних 

інтересів сторін мають бути встановлені чіткі процедурні правила.      

 



 

 

Історично, законодавство про адміністративну процедуру формувалося з метою захисту 

прав громадян у ситуаціях, коли публічна адміністрація односторонньо приймала рішення 

про їхні права та обов’язки. Захист прав громадян вимагає запровадження належної 

процедури, що за визначенням накладає обмеження на орган публічної адміністрації. В 

багатьох випадках правила належної процедури природним чином уподібнені до 

процедур судочинства. Якщо ми передбачаємо, що орган публічної адміністрації повинен 

з належною впевненістю встановлювати істинні обставини справи, перш ніж 

застосовувати закон до конкретної ситуації, логічно, щоб засоби встановлення цих 

обставин були подібними до тих, які визначені для судових проваджень. Якщо ми 

передбачаємо, що повинна забезпечуватися неупередженість, коли орган публічної 

адміністрації приймає рішення про права та обов’язки громадян, логічно, щоб закон 

встановлював норми відводу посадової особи подібно до тих, які існують для судових 

проваджень. Подібність правових процедур незалежно від того, чи здійснюються вони 

судами або адміністративними органами, є логічною й природною та існує в усіх правових 

системах країн-членів Європейського Союзу. 

 

Головне управління перелічує певні процедурні елементи, які, на його думку, є надто 

подібними до елементів судочинства: зокрема, положення про докази, заперечення, 

слухання, клопотання, відвід посадової або службової особи, проведення огляду місця 

та речей, допиту спеціалістів, експертів та свідків тощо. Всі ці процедурні 

елементи існують в усіх сучасних законах про адміністративну процедуру, і їх не 

можна уникнути в країні, що прагне запровадити принципи належного 

адміністрування. Наприклад, правила щодо відводу посадової особи може вважатися 

проблематичним, лише якщо ми припустимо, що неупередженість публічної адміністрації 

не має значення. Правила щодо доказів будуть неактуальними, лише якщо ми 

припустимо, що публічна адміністрація повинна мати право приймати рішення про права 

та обов’язки фізичних і юридичних осіб на основі імовірності або вгадування.   

 

Головне управління ставить під сумнів навіть право сторони бути заслуханою, що є 

центральним серед принципів належного адміністрування. У країнах-членах 

Європейського Союзу це право навіть не потребує додаткової аргументації – воно навіть 

поширюється на установи ЄС згідно зі статтею 41 Хартії Європейського Союзу про основні 

права.   

 

Стурбованість Головного управління щодо ризику  надмірного ускладнення 

адміністративних процедур, не є безпідставною. Однак, на нашу думку, цей ризик був 

достатньо врахований у законопроекті. Зокрема, законопроект дозволяє здійснювати 

максимально прості процедури в справах з низьким рівнем складності. У таких випадках, 



 

 

як реєстрація бізнесу, видача документів, що посвідчують особу, тощо, а також якщо 

результат розгляду є позитивним для сторони, рішення може бути прийнято на основі 

заяви особи та інформації, що міститься в офіційних реєстрах, без потреби вивчати 

додаткові докази, заслуховувати сторону або навіть без видачі письмового 

адміністративного акта. На відміну від цього, в більш складних справах застосовуються 

також більш складні засоби з’ясування обставин, сторони заслуховуються, і видається 

письмовий акт з повним обґрунтуванням прийнятого рішення. Ступінь складності 

адміністративних справ варіює від дуже простих (оформлення та видача паспорту  або 

посвідчення водія) до дуже складних (екологічний дозвіл або дозвіл на будівництво 

хімічного заводу). На нашу думку, в законопроекті витримано належний баланс між 

забезпеченням захисту прав та належної процедури, з одного боку, та простого та 

злагодженого провадження, з іншого боку.  

 

Головне управління стверджує, що подібність адміністративної процедури до судового 

провадження може “призвести до переміщення розгляду спорів про право із судів до 

адміністративних органів”. Це припущення є хибним. Законопроект не змінює сферу 

компетенції публічної адміністрації, адже адміністративні органи вирішуватимуть те саме 

коло справ, лише процедурні правила їх розгляду будуть удосконалені. В адміністративній 

процедурі не розглядатимуться жодні спори – органи публічної адміністрації лише 

прийматимуть рішення у справах, на які поширюється адміністративне право (звичайно, 

що цивільні та кримінальні справи розглядатимуться в судах), але вони будуть змушені 

робити це з дотриманням удосконалених правил належної процедури. Той факт, що 

сторони мають право бути заслуханими (висловити своє бачення справи, надати докази 

тощо) не змінить природу адміністративної справи на судову справу. Видача ліцензій, 

дозволів, прийняття рішень про надання соціальних пільг і гарантій, питання податків, 

мита тощо продовжуватимуть вирішуватися органами публічної адміністрації, й у цьому 

аспекті нічого не зміниться. Однак публічна адміністрація буде зв’язана додатковими 

правилами, розглядаючи справи в рамках визначеної компетенції. Як і тепер, суди 

втручатимуться лише тоді, коли учасник адміністративного провадження звернеться із 

заявою про вирішення справи в судовому порядку. Запровадження права на оскарження 

до адміністративного органу вищої інстанції навіть зменшить навантаження на суди у 

сфері адміністративного права. 

 

Висновок Головного управління є особливо критичним стосовно запровадження 

можливості одержувати від свідків пояснень в адміністративній процедурі. Надання 

свідком пояснень є засобом з’ясування обставин в усіх законах про адміністративну 

процедуру в країнах-членах ЄС – існування цієї можливості є цілком логічним. Це не 

означає, що свідків викликатимуть для одержання пояснень в усіх чи майже всіх справах, 



 

 

однак таку можливість слід передбачити для випадків, коли пояснення свідків є найбільш 

належним способом встановлення істинних фактів та обставин справи.            

 

 

V. 

 

Викладені вище побоювання концептуального характеру дозволили Головному 

управлінню зробити висновок про те, що “законопроект доцільно повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання”. На нашу думку, ці концептуальні 

побоювання не є релевантними та є наслідком невірного розуміння.  

 

 

VI. 

 

З іншого боку, Головним управлінням висловлено кілька зауважень, які заслуговують 

на ретельний розгляд та мають бути враховані пізніше, після прийняття в першому 

читанні, шляхом внесення відповідних змін до законопроекту:  

 

 

1. Нечітке визначення різниці між поняттям “адміністративна процедура” та 

поняттям “адміністративне провадження”. Ми вважаємо, що ці два терміни слід 

об’єднати, і що в законопроекті слід використовувати лише термін “адміністративна 

процедура”.  

 

2. Брак ясності щодо застосування закону до “адміністративної дії”. У своїй оцінці 

законопроекту експерти SIGMA також звертали увагу на це питання.     

 

Питання полягає в тому, чи має закон про адміністративну процедуру застосовуватися 

лише до випадків, коли адміністративні органи приймають рішення про права та 

обов’язки фізичних та юридичних осіб у формі адміністративного акту, або також до 

ситуацій, коли права та обов’язки фізичних та юридичних осіб зазнають впливу 

внаслідок дії чи бездіяльності адміністративного органу. Обидва рішення є 

можливими та правомірними: нещодавно прийняті закони про адміністративну 

процедуру демонструють тенденцію до охоплення всієї адміністративної діяльності, 

але в країнах-членах Європейського Союзу також є закони, що стосуються лише 

прийняття рішення в адміністративних справах у класичному розумінні.  

 



 

 

Яким би не було обране рішення, воно має бути чітким й однозначним. Ми 

погоджуємося з Головним управлінням у тому, що цього бракує в чинному тексті 

законопроекту. Ми рекомендуємо ретельно розглянути це питання, дійти чіткого й 

однозначного рішення та включити його до законопроекту, забезпечуючи 

послідовність та узгодженість.    

  

3. Необхідність узгодження положень Закону України “Про адміністративні послуги” 

з положеннями закону про адміністративну процедуру. Загалом законопроект 

передбачає приведення галузевого законодавства у відповідність до норм цього 

закону в певний період часу. При цьому ми погоджуємося з Головним управлінням у 

тому, що у випадку Закону України “Про адміністративні послуги” доцільно здійснити 

таке узгодження через перехідні положення Закону “Про адміністративну 

процедуру”, адже цей закон є не просто одним з галузевих законів, що регулює 

адміністративну процедуру, але охоплює душе широкий спектр адміністративних 

процедур, ініційованих за зверненнями фізичних чи юридичних осіб.    

 

4. Часткове повторення (дублювання) змісту статті 6 (“Принцип законності”) та 

статті 8 (“Використання повноважень з належною метою”). Ми погоджуємося, 

що стаття 8 є зайвою та може бути виключена.      

 

5. Нечіткість положення частини п’ятої статті 6 (відновлення порушених прав 

осіб). Ми погоджуємося з тим, що це положення слід або виключити, або додатково 

прояснити його зміст.     

 

6. Обмеження правосуб’єктності особи в адміністративному провадженні 

досягненням повноліття.  Ми повністю погоджуємося з висновком Головного 

управління про те, що правосуб’єктність не може бути обмежена таким чином, 

адже фізичні особи є суб’єктами правовідносин з народження. Якщо говорити 

точніше, формулювання цього положення статті 27 містить зазначення, що особою за 

цим законом можуть бути й особи, які не досягли повноліття, але лише “у справах, що 

стосуються публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства 

можуть самостійно брати участь”. Однак це формулювання не є коректним, оскільки 

правосуб’єктність (можливість мати права) та дієздатність (можливість діяти 

самостійно в правовідносинах) є дві різні правові категорії. Правосуб’єктністю в 

адміністративному провадженні має бути наділена кожна фізична особа з 

народження. Звичайно, чи має особа право подавати звернення з конкретного 

предмету є питанням норм матеріального права. Наприклад, вікові обмеження 



 

 

можуть бути встановлені для заняття трудовою діяльністю, укладання шлюбу тощо і, 

відповідно, пов’язаних з цим прав згідно з адміністративним правом.         

 

7. Огляд житла або іншого володіння особи на місці (частина третя статті 41). Хоча ми 

не погоджуємося з висновком, що такий огляд на місці не може бути дозволений 

взагалі в рамках адміністративної процедури, ми погоджуємося з необхідністю ввести 

певні критерії для схвалення проведення такого огляду судом. Ми дотримуємося такої 

думки, що в певних випадках, зокрема в процедурах інспектування (контролю) такий 

механізм є необхідним для встановлення істинних обставин справи (наприклад, коли 

в квартирі або будинку здійснюється незаконна діяльність) перед прийняттям 

адміністративного рішення. Огляд житла особливо є необхідним, коли помешкання 

особи також є місцем ведення господарської діяльності. Однак, оскільки це стосується 

недоторканості помешкання, такий огляд може здійснюватися лише за рішенням суду. 

Насправді відсутні правила щодо подання такого звернення адміністративним 

органом, а також критерії, за якими суд має приймати рішення про проведення 

огляду житла. Це має бути вирішено шляхом внесення змін до законопроекту.     

 

8. Пропозиція визначити мінімальний строк для усунення недоліків у заяві (стаття 50). 

Ми погоджуємося з Головним управлінням щодо доцільності визначення такого 

мінімального строку та надання адміністративному органу права встановлювати 

довший строк за необхідності.   

 

9. Нечіткість положення про можливість прийняття адміністративного акта в 

електронній формі (частина перша статті 72). Формулювання в чинному 

законопроекті виписано таким чином, що електронна форма використовується за 

умовчанням для всіх справ, крім випадків, коли закон чітко встановлює іншу форму 

(“Адміністративний акт приймається в електронній формі, якщо інше не передбачено 

законом”). Ми не вважаємо, що ця норма є реалістичною на даний час. Закон має 

просто передбачати, що електронний адміністративний акт, що відповідає 

вимогам законодавства у сфері електронних довірчих послуг, є юридично 

рівноцінним фізичному (паперовому) адміністративному акту та може бути 

прийнятий, якщо сторона подала заяву в електронній формі або якщо сторона 

погодилася з прийняттям акту в електронній формі.    

 

10. Необхідність перегляду положень про скасування та визнання адміністративних 

актів нечинними. Головне управління ставить під сумнів ці положення з точки зору 

правової визначеності. Регламентуючи можливість скасування та визнання 

адміністративного актів нечинним в односторонньому порядку (зокрема 



 

 

протиправного акту), законодавець має віднайти баланс між двома цінностями: з 

одного боку, це законність, а з іншого – це правова визначеність. Ми дотримуємося 

такої думки, що порівняно з першими варіантами законопроекту досягнуто 

істотного прогресу щодо збалансування цих двох цінностей. Зокрема, 

запроваджено право сторони, яка діяла добросовісно, на одержання відшкодування 

понесених збитків чи витрат. Однак ми вважаємо, що корисними були б додаткові 

дискусії стосовно умов і строків скасування та визнання адміністративних актів 

нечинними в односторонньому порядку. Одним з можливих рішень є обмежити 

можливості скасування та визнання адміністративних актів нечинними лише 

випадками серйозних і явних порушень норм матеріального чи процесуального права.    

 

11. Ми також погоджуємося з Головним управлінням щодо доцільності подальшої 

роботи над технічним удосконаленням тексту законопроекту з метою забезпечення 

повної узгодженості та максимальної легкості розуміння.  

 

VII. 

При цьому є деякі зауваження Головного управління щодо конкретних положень законопроекту, 

з якими ми не можемо погодитися:  

1. Головне управління пропонує ввести диференціацію принципів адміністративної 

процедури за двома типами: матеріальні (наприклад, принцип законності) та 

процедурні (наприклад, право бути почутим). Хоча ця диференціація є теоретично 

обґрунтованою, ми не бачимо практичної цінності у включенні її до тексту законопроекту.   

 

2. Критика внутрішнього делегування прийняття адміністративних рішень. 

Законопроект передбачає, що керівник кожного адміністративного органу видає 

внутрішній розпорядчий акт, яким встановлюється внутрішня схема повноважень та 

відповідальності за прийняття рішень в адміністративних процедурах. Головне управління 

вважає, що “ці функції здійснюються, як правило, керівниками органу і не можуть 

передаватися ними будь-кому”.    

 

Брак делегування є однією зі слабких ланок української системи державного 

управління, що також було відзначено у Звіті SIGMA про результати оцінки стану 

державного управління (с. 93; делегування одержало 1 бал з 4 можливих балів). У 

країнах-членах Європейського Союзу адміністративна процедура є типовою сферою 

адміністративної діяльності, де делегування доволі сильно акцентується. Зазвичай 



 

 

адміністративні акти приймаються посадовими особами на різних рівнях, що звичайно не 

виключає можливості для керівника установи залишити за собою право приймати 

рішення у справах, які мають найвищий ступінь важливості, впливу або публічного 

розголосу. Делегування не суперечить принципу того, що в адміністративному праві 

компетенцію має встановлюватися законом. А саме, делегування не змінює 

компетенцію адміністративного органу щодо розгляду певних справ, це є просто 

спосіб розподілу відповідальності всередині органу. Концентрація повноважень щодо 

прийняття рішень в особі керівника органу призводить до неефективного функціонування 

або навіть паралізує орган.     

 

На нашу думку, положення про внутрішнє делегування права приймати рішення 

(стаття 23) є позитивним кроком як у сенсі кращої законодавчої бази для 

адміністративної процедури, так і в сенсі більш ефективного функціонування 

системи державного управління загалом. Ці положення повністю відповідають 

висновкам і рекомендаціям SIGMA. вони є достатньо гнучкими для того, щоб керівник 

органу мав змогу встановлювати такі правила делегування, які б відповідали типу та 

розміру органу, а також характеристикам та частоті розгляду адміністративних справ.     

 

3. Пропозиція визначити недодержання адміністративним органом встановленого 

строку здійснення процедури грубим порушенням адміністративної процедури з 

настанням правових наслідків для відповідних посадових осіб (у статті 42). 

Законопроект уже передбачає право сторони подати скаргу в разі порушення строків 

прийняття адміністративного акта (частина четверта статті 80 – оскарження бездіяльності 

адміністративного органу). Передбачення конкретних стягнень з посадових осіб за 

порушення строків у законі про адміністративну процедуру буде неналежним. Такі 

спроби вже робилися в деяких країнах перехідного стану, але не мали позитивного 

ефекту. Затримки в прийнятті рішень зазвичай є системною проблемою, вину за яку не 

можна покладати індивідуально на посадовців. Якщо провину можна віднести на рахунок 

конкретної особи, в цьому випадку існують дисциплінарні стягнення, передбачені в 

законодавстві про державну службу.       

 

4. Критика положення про відмову в розгляді заяви, тотожної тій, що вже були 

вирішена по суті (крім випадків зміни суттєвих для вирішення справи обставин – 

стаття 52). Ми не погоджуємося з цією критикою. Якщо заяву вже було вирішено по суті, 

логічно, що її слід відхилити з процедурних причин і не розглядати знову, якщо не 

змінилися фактичні чи юридичні обставини. Це правило зазвичай називають в теорії “ne 

bis in idem”.  

 



 

 

5. Критика положень статті 63, яка передбачає, що “справа може бути вирішена негайно 

(невідкладно) у присутності особи”. Ця критика суперечить попередньо висловленому 

занепокоєнню стосовно того, що нові правила адміністративної процедури можуть 

надмірно ускладнити процедуру. Це положення є хорошим прикладом того, як 

законопроект тяжіє до спрощення процедури за будь-якої можливості. Ми вважаємо, 

що критерії застосування варіанту, передбаченого статтею 63, є чіткими та адекватними 

(“Якщо задоволення заяви, поданої особисто, не потребує додаткових документів та 

відомостей, залучення інших учасників адміністративного провадження чи осіб, які 

сприяють розгляду справи …”). Таке спрощення може бути застосоване, наприклад, у 

митних процедурах та при видачі деяких документів, що посвідчують особу.    

 

6. Твердження про те, що “не є зрозумілим співвідношення положень законопроекту із 

приписами Закону України “Про звернення громадян” стосовно обов’язку керівників 

та інших посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування 

проводити особистий прийом громадян”. Законопроект чітко регламентує способи 

подачі заяв (особисто, поштою, в електронній формі) та право особи бути почутою – 

необов’язково керівником органу, але посадовою особою, відповідальною за здійснення 

процедури. Закон України “Про звернення громадян” охоплює набагато більший спектр 

комунікації громадян з державними органами. Взаємодія, пов’язана зі справами, коли 

орган публічної адміністрації приймає рішення про права чи обов’язки фізичних та 

юридичних осіб, має бути предметом Закону “Про адміністративну процедуру”, а не 

Закону “Про звернення громадян”. Тією мірою, якою вони наразі є застосовними до 

звернення в рамках адміністративної процедури, положення Закону “Про звернення 

громадян” повинні будуть бути приведені у відповідність із нормами Закону “Про 

адміністративну процедуру”.     

 

7. Твердження про те, що “грошове стягнення за адміністративні правопорушення не 

можуть бути встановлені в законі про адміністративну процедуру”. В усіх правових 

системах звичайним є те, що численні закони визначають адміністративні 

правопорушення та відповідні стягнення у відповідних сферах.   

 

8. Критика положень про виконання адміністративних актів. Виконання є невід’ємною 

частиною адміністративної процедури, і закон про адміністративну процедуру без 

положень про виконання актів був би недосконалим. Такі положення можна знайти в 

більшості законів про загальну адміністративну процедуру. Ми підтримуємо рішення, 

відповідно до якого головна відповідальність за виконання актів покладається на органі, 

який видав адміністративний акт у першій інстанції. Ми також підтримуємо положення 

статті 102, що передбачає що адміністративний акт про грошові вимоги підлягає 



 

 

примусовому виконанню у порядку, встановленому законодавством про виконавче 

провадження. Ми також не погоджуємося з твердженням про те, що примусове 

виконання в адміністративній процедур є неприйнятним. У певних, хоча і рідких випадках 

примус є єдиним способом досягнення виконання рішення. Немає причин, чому такими 

повноваженнями не можуть бути наділені органи публічної адміністрації.        

 
 

VIII. 

 

У підсумку, ми вважаємо, що законопроект про адміністративну процедуру досяг достатнього 

ступеня зрілості та якості для його прийняття Верховною Радою України в першому 

читанні. Окремі зауваження Головного управління (а також відповідні зауваження SIGMA) 

мають бути ретельно розглянуті робочою групою, і за результатами обговорення 

відповідні зміни мають бути підготовлені та внесені в ході законодавчого процесу.     

 

З цієї нагоди ми хотіли б знову наголосити, що прийнявши цей закон, Україна зробить важливий 

крок у процесі адаптації до європейських стандартів у рамках виконання Угоди про асоціацію. 

Прийняття закону про адміністративну процедуру дозволить привести правову базу, що регулює 

адміністративні процедури, у відповідність до Принципів державного управління, тобто до 

набору стандартів, якими керуються країни, що прагнуть приєднання до Європейського Союзу, а 

також країни-партнери при реформуванні систем врядування.  

 

Закони про адміністративну процедуру запроваджені та діють в усіх країнах-членах  

Європейського Союзу як невід’ємна частина “права на належне адміністрування”, закріпленого 

в Хартії Європейського Союзу про основні права.  

 

Законопроект про адміністративну процедуру є відображенням того принципу, що публічна 

адміністрація існує заради неупередженої, передбачуваної та ефективної реалізації прийнятих у 

демократичний спосіб законів, а також заради служіння громадянам. Цей закон збільшить 

правовий захист громадян та сприятиме забезпеченню законності, визначеності та 

передбачуваності рішень органів публічної адміністрації, що впливають на права і свободи 

громадян. Він також розширить права та можливості громадян у взаємодії з державою. 

Забезпечуючи законність, передбачуваність та правову визначеність, цей закон також має 

потенціал стати ефективним засобом запобігання та подолання корупції.  
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Оцінка SIGMA щодо проекту Закону України “Про адміністративну процедуру”   

Вступ до Звіту 

Даним Звітом SIGMA надає оцінку проекту Закону України “Про адміністративну 
процедуру” (далі – законопроект “Про адміністративну процедуру”). Робота над текстом 
цього законопроекту проводилася у 2018 році Робочою групою, утвореною та 
очолюваною Міністерством юстиції України. У листопаді 2018 року цю роботу було 
завершено, і підготовлений варіант законопроекту було передано для подальшого 
опрацювання в рамках урядової процедури щодо проектів актів законодавства. Об’єктом 
даної оцінки був переклад українського тексту законопроекту англійською мовою.  

Даний звіт про результати оцінки, підготовлений на запит Представництва ЄС в Україні та 
представлений для внутрішнього користування, є заключним етапом нещодавньої 
діяльності SIGMA в рамках залучення до процесу підготовки законопроекту, розпочатої в 
березні 2018 року з підготовки першого експертного висновку щодо проміжного варіанту 
законопроекту “Про адміністративну процедуру”, напрацьованого Робочою групою 
станом на той час. З того часу діяльність SIGMA включала участь у кількох засідань Робочої 
групи, надання документів і оглядів загального характеру з різних предметних тем, оцінку 
окремих розділів законопроекту та підготовку пропозиції щодо модифікацій юридичного 
тексту законопроекту.              

Основні теми, які розглядалися в рамках діяльності SIGMA зі сприяння розробленню 
законопроекту, були такими: 

 Відношення між новим проектом Закону “Про адміністративну процедуру” та 
Законом України “Про адміністративні послуги”;    

 Сфера дії Закону; 

 Визначення термінів;  

 Юрисдикція адміністративних органів;  

 Неупередженість посадових осіб адміністративних органів, долучених або 
відповідальних за дотичні питання та справи; 

 Учасники адміністративної процедури; 

 Доступ учасників адміністративної процедури до матеріалів справи та 
заслуховування учасників; 

 Розділ щодо адміністративного акту; 

 Розділ щодо повідомлення; 

 Розділ щодо виконання адміністративного акту. 

Усі зусилля SIGMA були тісно пов’язані та координувалися з робочою програмою проекту 
технічної допомоги EU4PAR, що фінансується Європейським Союзом. Таке партнерство в 
дусі співпраці з колегами з проекту EU4PAR було злагодженим, приємним і надзвичайно 
плідними. Завдяки цьому вдалося зробити істотний внесок у підготовку остаточного 
варіанту законопроекту “Про адміністративну процедуру”, який після прийняття 
слугуватиме належним правовим інструментом для удосконаленої адміністративної 
практики в Україні.         

 

Париж, 7 грудня 2018 р. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Критерії оцінювання, застосовані при підготовці цього Звіту, спираються на концепцію 
належного адміністрування, що сформувалася в Європейському Союзі та його державах-
членах як система цінностей, витоками яких є верховенство права, демократія та права 
людини. 

Хартія Європейського Союзу про основні права проголошує, що кожна людина має право 
на належне адміністрування1. Певні ключові елементи цього фундаментального права 
закріплені в самій Хартії, тоді як інші принципи та стандарти належного адміністрування 
містяться в інших актах законодавства ЄС2 та практиці органів судової гілки влади, а 
також у належній адміністративній практиці держав-членів ЄС. Тривалий досвід 
практиків у сфері адміністрування, підтриманий науковими розробками, також надає 
важливі важелі та інструменти.  

Ці принципи і стандарти стали частиною сучасних адміністративних систем. Пройшовши 
еволюцію в часі, вони мають динамічний характер, адже постійно вбирають у себе 
новітні зрушення й досягнення з тим, щоб відповідати змінюваним потребам суспільств. 

У минулому основними викликами щодо адміністративних дій були дотримання 
принципів верховенства права та передбачуваності цих дій. Адміністративні рішення 
повинні були базуватися на чинних правових положеннях і нормах, які окреслювали 
відповідну компетенцію та встановлювали її межі. Це створювало умови для розгляду та 
контролю  рішень як у рамках ієрархії, так і з боку судової влади. Таким чином були 
забезпечені передбачуваність адміністративних дій та відповідна підзвітність. 

Більш нещодавнім викликом для належного адміністрування є реагування на 
фундаментальні соціальні, культурні та економічні зміни, що відбуваються протягом 
останніх десятиліть. Ці зміни зазнають усі країни та державні системи. 

Якщо виділити одну глибинну нещодавню зміну, її можна описати як більш рівноправні 
відносини між державними органами і громадянами. Історично, громадяни вважалися 
підпорядкованими органам влади. Одностороння поведінка органів влади за вектором 
“зверху вниз” домінувала як у правовому просторі, так і в щоденній адміністративній 
практиці. Вважалося, що цей тип відносин слугує принципу верховенства права, оскільки 

                                                      

1 Стаття 41 Хартії Європейського Союзу про основні права (2000/C 364/01) 

(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf). 

2 Фундаментальними для публічної адміністрації та адміністрування є:  

Стаття 2 Договору про Європейський Союз, відповідно до якої “Союз заснований на цінностях поваги 
до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та дотримання прав людини, 
включаючи права осіб, які належать до меншин”.   

Стаття 197 Договору про функціонування Європейського Союзу, в якій ідеться про адміністративну 
спроможність держав-членів як питання спільного інтересу.      

Європейський кодекс належної адміністративної поведінки 
(http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces#/page/1) 
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гарантував, зокрема, невтручання держави, якщо це не передбачено прямо 
законодавством.  

Однак сучасне демократичне врядування трансформувало як роль держави, так і роль 
громадянина. Громадянин не є пасивним об’єктом здійснення повноважень держави, а 
розглядається як цінний активний діяч: громадянину надається простір як активному 
члену, партнеру, який здатен робити внесок у загальний добробут. Його внесок, 
співпраця та участь заохочуються і цього прагнуть, адже це вважається необхідною 
передумовою для демократичного та ефективного врядування, а також економічного 
розвитку. Це передбачає нове місце таким цінностям, як прозорість, простота і ясність, 
участь, гнучке реагування та “діяльність, орієнтована на громадян”. Усе це визначає 
відносини з громадянами як більш “горизонтальні”. 

З цього випливає, що відповідно до стандартів ЄС законність і орієнтованість публічної 
адміністрації на громадян становлять дві основні цілі будь якого адміністративного 
законодавства – чи то відносно структур та організації адміністративної системи, чи то 
відносно прав та обов’язків її працівників або системи судового контролю за 
адміністративними діями. Однак це особливо стосується правової бази, яка регулює 
процес прийняття адміністративних рішень та прямих відносин між громадянином і 
державою, іншими словами закону про адміністративну процедуру, який в країнах-
членах ЄС часто називають “конституцією публічної адміністрації”. Основні елементи 
належної правової бази адміністративної процедури можна окреслити таким чином:            

1. Належна система адміністративної процедури є передусім загальною та 
стандартизованою. Її основні принципи поширюються на кожну дію органів 
виконавчої влади, а правила є застосовними до переважної більшості 
адміністративних дій. Існування загальної та стандартизованої процедурної 
системи є критично важливим для публічної адміністрації, яка діє ефективно та 
результативно, і в результаті – для якості послуг, які надаються громадянам.      

2. Сфері дії закону про адміністративну процедуру має поширюватися не лише на 
формалізовані адміністративні рішення, тобто традиційні “адміністративні акти”, 
але й забезпечувати повне застосування принципів  законності та орієнтації на 
громадян до будь-яких інших форм адміністративних дій або поведінки, адже ці 
принципи характеризують сучасну публічну адміністрацію, орієнтовану на надання 
послуг, якщо ці “інші адміністративні дії” зачіпають права та законні інтереси 
громадян. 

3. Належна система процедур встановлює прості та чіткі настанови для публічних 
адміністративних органів та їхніх посадових та службових осіб у їх повсякденної 
діяльності. Ця система є простою, чіткою та зрозумілою і таким чином може бути 
доступною та загально відомою для громадян. 

4. Належні процедури є орієнтованими на громадян, адже враховують очікування 
громадян та забезпечують гарантії дотримання їх процедурних прав. Система таких 
процедур також визначає стандарти етичної поведінки та практичної діяльності 
посадових та службових осіб і таким чином забезпечує належне функціонування, 
ефективність та якість послуг, які надаються громадянам.  
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5. Стандартизована система адміністративних процедур сприяє прозорості процесу 
прийняття рішень та посилює легітимність її продуктів. Громадяни та бізнес, які 
беруть безпосередню участь в індивідуальній адміністративній процедурі, здатні 
оцінити, чи адміністративний орган діє в межах, визначних законодавством, 
відстежувати вчинені органом кроки, а також у більш загальному сенсі передбачати 
хід адміністративного процесу.  

6. Визначаючи процедурні права, які повинні дотримуватися, загальна система 
адміністративних процедур встановлює стандарти справедливого процесу 
прийняття рішень. Така система забезпечує неупередженість та рівне ставлення. 
Вона гарантує, зокрема, право бути почутим, право одержувати відповідь від 
адміністративного органу, право на інформацію та доступ до матеріалів справи; 
право на юридичну консультацію, право на захист персональних даних, обов’язок 
адміністрації обґрунтовувати свої рішення, обов’язок адміністрації вказувати 
можливості правового оскарження її рішень.  

7. Стандартизована система забезпечує ефективну роботу завдяки встановленню 
строків, у межах яких адміністративний орган має надати відповідь або прийняти 
рішення, та чіткому визначенню обов’язків (хто робить що). Така система 
забезпечує уникнення зайвих кроків, які можуть призводити до ускладнення або 
затримок, а також безоплатність. У виняткових випадках, коли стягується плата, 
вона є бути розумною та необтяжливою. 

8. Сьогодні система адміністративних процедур має заохочувати використання 
таких форм комунікації, які є зручними для громадян, зокрема електронного 
врядування. Завдяки цьому адміністративні процедури стають простішими та 
швидшими для громадян та суб’єктів господарювання як національних, так і 
іноземних .  

9. Запровадження загальної системи також забезпечує принципи для будь-якої 
спеціальної, нової або складної процедури і дозволяє заповнити потенційні 
прогалини. Таким чином, чинні процедури можуть бути раціоналізовані та 
оптимізовані, а нові процедури користуватимуться перевагами існування 
загальних рамкових правил.  

10. Наостанок, хороша регуляторна система адміністративних процедур забезпечує 
систему засобів адміністративного правового захисту. Правовий контроль за 
адміністративними діями належить не лише адміністративним судам. Внутрішній 
контроль адміністративних органів також є необхідним, але не як заміна 
адміністративних спорів, а як додаткова система захисту, доказування та 
виправлення. Як сфера адміністративного правового захисту, так і сфера судового 
контролю повинні відповідати більш широкій сфері дії закону про адміністративну 
процедуру, тобто засоби правового захисту повинні забезпечуватися в разі 
оскарження не лише адміністративного акту або не прийняття адміністративного 
акту, але й будь-якої адміністративної дії. 
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СТИСЛИЙ ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ  

За результатами порівняння із зазначеними вище критеріями можна стверджувати, що 
проект Закону України “Про адміністративну процедуру” зазнав суттєвого розвитку 
впродовж діяльності Робочої групи. Наразі законопроект представляє собою акт 
законодавства, який у цілому відповідає базовим принципам і стандартам належного 
адміністрування, які проголошені або випливають з Хартії Європейського Союзу про 
основні права.  

Зміст законопроекту в принципі не містить серйозних регуляторних прогалин, і 
практично жодна із зазначених вище категорій критеріїв не залишилася повністю поза 
увагою. Більшість регуляторних рішень, розроблених Робочою групою, є належними або 
принаймні обґрунтованими, тобто знаходяться в межах законодавчої дискреції, яку 
принципи ЄС надають національним законодавчим органам.  

Структура законопроекту побудована за дев’ятьма розділами, які діляться на глави та 
статті, та в широкому сенсі відповідає правилам єдиної методології підготовки актів 
законодавства. Те саме можна зазначити стосовно юридичної мови законопроекту, 
наскільки англійський переклад дозволяє робити висновки про оригінальний текст 
українською мовою. 

 Таким чином, можна сказати, що проект закону “Про адміністративну процедуру” вже 
представляє собою належну відправну точку для початку законодавчого процесу в Уряді, 
включаючи процедуру публічних консультацій, та зрештою для розгляду та прийняття 
Парламентом.  

Разом з цим існує кілька критично важливих тем і положень законопроекту, які 
потребують певного прояснення або уточнення до завершення цього процесу, зокрема 
з метою уникнення серйозних проблем у подальшій реалізації цього закону в практиці 
адміністративних та судових органів. Ці питання, які можуть бути вирішені в ході 
наступних етапів законодавчої процедури, стисло узагальнені в наведеному нижче 
переліку. Більш докладне пояснення, включаючи рекомендації щодо вирішення 
проблем, надаються в наступних розділах цього звіту.        

1. Відношення між проектом закону “Про адміністративну процедуру” та Законом 
України “Про адміністративні послуги”      

У частині другій статті 3 законопроекту вирішується проблема відношення між 
майбутнім законом “Про адміністративну процедуру” та Законом України “Про 
адміністративні послуги”. Положення законопроекту повинні розумітися як 
відсилка до правила “lex specialis”, у результаті чого, коли адміністративні послуги 
(мовою законопроекту адміністративні провадження) підпадають під дію обох 
законів, тобто Закону “Про адміністративну процедуру” та Закону “Про 
адміністративні послуги”, застосовуватимуться положення чинного Закону “Про 
адміністративні послуги”. З іншого боку, частина третя цієї статті говорить про те, 
що “принципи”, визначені законопроектом, також поширюються на послуги, які 
охоплюються Законом “Про адміністративні послуги”. Але чи означає це, що 
принципи законопроекту переважають норми Закону “Про адміністративні 
послуги”? Якщо так, якою мірою або наскільки?            
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Ця проблема залишатиме сферу невизначеності, яка може спричиняти 
неправильне трактування обох актів законодавства, і практично не зможе бути 
вирішена в рамках адміністративної чи судової практики без прояснення з боку 
законодавця.     

 

2. Сфера дії закону  

Проект закону “Про адміністративну процедуру” в другому абзаці частини першої 
статті 1 відкриває сферу дії закону зазначенням “іншої адміністративної діяльності 
адміністративних органів”. Визначається, що принципи адміністративної 
процедури також поширюються на адміністративні дії, які не підпадають під 
визначення традиційного адміністративного акту. Це є визначним внеском у 
сучасне, орієнтоване на послуги розуміння закону про адміністративну процедуру. 
Однак у більшості процедурних правил законопроекту використовується лише 
юридичний термін “адміністративний акт”, що означає, що це правило 
застосовується до інших дій лише за винятками, а будь-яке виняткове застосування 
вимагає спеціальної юрисдикції, що у свою чергу призводить до правової 
невизначеності. 

Прояснення в цілях адміністративної та судової практики може бути досягнуто 
зміною відношення правило – виняток.       

 

3. Адміністративний акт  

Адміністративний акт усе ще є найбільш характерним інструментом здійснення 
адміністративних функцій у адміністративному праві континентальної Європи. В 
законопроекті термін “адміністративний акт” визначено в пункті 3 статті 2. Це 
визначення є дуже коротким та неповним і тому залишає простір для 
неправильного трактування та невизначеності.  

Надання завершеності цьому визначенню, яке також включатиме “колективний 
адміністративний акт” та “адміністративний акт, спрямований на статус речі”, 
значною мірою сприятиме реалізації правил щодо цього центрального елементу 
адміністративної практики.      

 

4. Критерії щодо нікчемності та незаконності адміністративного акту  

Наслідком нікчемності є те, що адміністративний акт не набуває чинності через 
його основні та очевидні недоліки. Нікчемність може спричиняти серйозні 
негативні правові наслідки для сторони та створювати правову невизначеність 
загалом. Саме тому цей наслідок є виправданим лише в дуже виняткових випадках. 
Інші “звичайні” недоліки роблять акт (лише) незаконним, тобто акт набуває 
чинності, але може бути оскарженим у порядку правового захисту.  

Правові наслідки нікчемності передбачені в статті 79 законопроекту. Стосовно 
інших випадків, крім основних та очевидних випадків незаконності, що безперечно 
має бути загальним правилом, законопроект послуговується терміном 
“незаконний”, але не містить статті, де були б визначені передумови незаконності.  
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Як далі пояснюватиметься більш докладно, доктрина нікчемності не має 
практичної значущості, крім фактичних ризиків для сторони та правової 
невизначеності. Тому практично немає потреби в такому положенні. Натомість, 
було б краще скасувати статтю 79 або принаймні додати до чинного варіанту статті 
79 статтю щодо незаконності з метою забезпечення більшої ясності в цьому 
питанні.     

Як наслідок такої зміни в законопроекті, стаття 80 могла б містити перехресне 
посилання на запропоноване нове положення при визначенні сфери оскарження, 
використовуючи юридичний термін “незаконний”.  

 

5. Рішення за скаргою відповідно до статті 873  

Стаття 87 в пункті 3 частині першої передбачає можливість того, що орган, який 
розглядає скаргу, повертає адміністративний акт та зобов’язує адміністративний 
орган першої інстанції “видати відповідний адміністративний акт або повторно 
розглянути справу”. Цього рішення слід уникати, адже воно дозволяє 
застосовувати надзвичайно незадовільну так звану “систему пінг-понг”, яка 
негативно впливає не лише на індивідуальні права та інтереси громадян, але й на 
публічний інтерес щодо ефективної та результативної процедури.  

Як правило, орган, який розглядає скаргу, зобов’язаний завершити адміністративне 
провадження шляхом прийняття остаточного рішення, крім випадків коли 
прийняття остаточного рішення цим органом забороняється законодавством. 
Однак, замість самостійного проведення розслідування фактів, орган, який 
розглядає скаргу, повинен мати право зобов’язати адміністративний орган 
провести необхідне розслідування.     

 

6. Слухання 

Право на заслуховування є надзвичайно важливим елементом основних прав 
громадян, що походить безпосередньо з фундаментальних принципів людської 
гідності та верховенства права, і є наріжним каменем участі в адміністративній 
процедурі. Це є важливою передумовою для довіри у відносинах між громадянами 
та державою, що є необхідним у демократичній державі.    

У частині тертій статті 68 наведено лише два випадки, коли захист прав та інтересів 
учасника не вимагає проведення слухання. Як третій виняток з правила, стаття 
також має включати ситуацію, коли адміністративний орган має намір видати 
рішення на основі наданих письмових фактів і документів, яке повністю 
задовольняє заяву учасника або повністю відповідає його твердженням і заявам, 
зробленим у ході провадження. 

 

7. Повідомлення  

                                                      

3 В англомовному варіанті законопроекту нумерація відповідний статей містить помилки. Номери 83, 84 

та 85 повторюються двічі, тож відповідні статті мають бути під номерами  85, 86 та 87. 
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Повідомлення – це загальний юридичний термін, який позначає способи 
донесення адміністративним органом своїх адміністративних дій, включаючи 
процедурні дії в рамках адміністративного провадження. Набір правил щодо 
повідомлення, або у формі окремого розділу закону про адміністративну 
процедуру, або навіть у формі окремого законодавчого акту, є центральною 
вимогою будь-якої правової бази щодо адміністративної процедури, оскільки всі 
правові наслідки, пов’язані з адміністративним провадженням, залежать від 
повідомлення. Належне повідомлення забезпечує правовий захист громадянина, 
прозорість публічної адміністрації, ефективність та результативність поведінки 
адміністративного органу.       

У законопроекті в деяких статтях використовується термін “повідомлення” без його 
визначення, але певні регуляторні елементи можна знайти в статті 78, де йдеться 
про доведення до відома адміністративного акта. Однак це законодавче рішення 
не віддає належне важливості цього питання.  

Для заповнення цієї законодавчої прогалини рекомендується включити окремий 
розділ, у якому б визначалися правила різних способів повідомлення.    

 

8. Реалізація закону “Про адміністративну процедуру”  

Настійливо рекомендується запровадити програму зі сприяння належній реалізації 
закону “Про адміністративну процедуру” впродовж перехідного періоду (vacatio 
legis) 18-20 місяців (період між прийняттям нового закону та набуттям чинності). 
Нижче представлено більш докладне пояснення такої програми. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНКИ  

I. Відповідність критеріям оцінювання  

1) Загальна і стандартизована система  

Проект закону “Про адміністративну процедуру” надає загальну правову рамку для 
адміністративної процедури. В ній викладені конституційні принципи, які стосуються 
здійснення виконавчої влади загалом, та встановлені процедурні стандарти для процесу 
підготовки та вчинення переважної більшості адміністративних дій, які несуть із собою 
зовнішні правові наслідки. 

Це теоретичне не вступає в протиріччя з тим фактом, що відповідно до частини другої 
статті 1 законопроекту деякі правовідносини у сфері публічного права підпадають під дію 
спеціального процедурного законодавства. Це не є незвичайним у публічних 
адміністраціях континентальної Європи. Законодавчий орган країни має право виводити 
деякі сфери адміністративних завдань з-під дії загального закону за умови, що рішення 
врегулювання цих сфер у спеціальних законах є винятками та обґрунтовані розумними 
причинами, а головне – у цих сферах принципи верховенства права також дотримані, 
зокрема те, що на здійснення публічних повноважень у кожній індивідуальній справі 
поширюються засоби правового захисту та судовий контроль з метою гарантування 
ефективного захисту індивідуальних прав та законних інтересів громадян.  

Об’єктивні та розумні причини виведення сфер, зазначених у пунктах 1-5 частини другої 
статті 1 законопроекту, можна побачити, зокрема виключення, наведені у пунктах 1 і  4 
обумовлені характером самого предмету. Стосовно відповідності спеціального 
законодавства принципам верховенства права, ми маємо розуміння, що воно 
забезпечує необхідний стандарт правового захисту громадян.                  

2) Більш широка сфера дії, що також включає інші адміністративні дії   

Як визначний внесок у сучасне, орієнтоване на послуги розуміння закону про 
адміністративну процедуру, проект закону “Про адміністративну процедуру” охоплює не 
лише формалізовані адміністративні рішення, іншими словами традиційні 
“адміністративні” акти, але й забезпечує повне застосування принципів законності та 
орієнтації на громадян на будь-які інші форми адміністративних дій та поведінки.  

Це випливає з другого абзацу частини першої статті 1, відповідного до якого сфера дії 
закону включає “іншу діяльність адміністративних органів” і таким чином передбачає, 
що “принципи адміністративної процедури” також поширюються на адміністративні дії, 
які не підпадають під визначення традиційного адміністративного акту. Вживаючи 
юридичний термін “принципи”, це положення посилається на статтю 4, в якій наводиться 
перелік принципів, та статті 5-20, які конкретизують регуляторний зміст цих принципів. 
Таким чином закладено правову основу для застосування багатьох процедурних правил 
законопроекту також до інших адміністративних дій, включаючи Розділ VI про 
адміністративне оскарження.  
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Таким законодавчим рішенням проект закону “Про адміністративну процедуру” реагує 
на той факт, що протягом останніх 30 років спектр адміністративної діяльності 
розширився. Технологічні інновації, суспільні та культурні зміни, а також економічні 
тренди принесли з собою нові виклики для публічної адміністрації, у відповідь на які 
розвиваються нові форми адміністративних дій, зокрема надання публічних послуг. 
Хороший закон про адміністративну процедуру має охоплювати всі ці адміністративні дії, 
адже вони характеризують сучасну, орієнтовану на послуги публічну адміністрацію. 

Однак буде корисним уточнити законодавчий підхід до того, як відкривається сфера дії 
закону для поширення на інші адміністративні дії. У більшості процедурних правил 
законопроекту відповідні положення все ще містять відсилку до адміністративних актів. 
Це означає, що дане правило стосується інших дій за винятком і лише за аналогією, а 
будь-яке виняткове застосовування вимагає спеціальної юрисдикції, що у свою чергу 
призводить до правової невизначеності. Прояснення в цілях адміністративної та судової 
практики може бути досягнуто зміною відношення правило – виняток. З огляду на це, в 
наступному розділі цього звіту представлено пропозицію щодо такого уточнення.          

3) Прості та чіткі настанови   

Проект закону “Про адміністративну процедуру” встановлює прості та чіткі настанови 
для публічних адміністративних органів та їхніх посадових та службових осіб у їх 
повсякденної діяльності. Ці настанови сформульовані зрозумілим способом і таким 
чином можуть бути доступними та загально відомими не лише для посадових осіб і 
службовців, але й для громадян. Процедурні вимоги є відносно простими й чіткими, 
щонайменше зайвих надмірний формалізм – це не той підхід, який можна побачити в 
Розділах II-IV законопроекту, в яких докладно описуються різні процедурні етапи.   

4) Орієнтація на громадян  

Те, що проекту закону “Про адміністративну процедуру” є орієнтованим на громадян, 
можна побачити в статті 17 щодо принципу офіційності, частині першій статті 29 щодо 
прав учасників, статті 51 щодо обов’язку адміністративного органу надсилати заяви за 
належністю, частині першій статті 56 щодо обов’язку адміністративного органу 
отримувати відповідні документи та відомості.      

Належні процедури є орієнтованими на громадян, адже враховують очікування 
громадян та забезпечують гарантії дотримання їх процедурних прав. Система таких 
процедур також визначає стандарти етичної поведінки та практичної діяльності 
посадових та службових осіб і таким чином забезпечує належне функціонування, 
ефективність та якість послуг, які надаються громадянам 

5) Прозорість і право на доступ до інформації та матеріалів справи   

Відповідно до ключового положення статті 13 “Відкритість”, громадяни та юридичні 
особи, які безпосередньо беруть участь в індивідуальній адміністративній процедурі, 
мають можливість оцінити, чи діє адміністративний орган у межах, визначених 
законодавством, відстежувати кроки, які має вчинити адміністративний орган, та в більш 
загальному сенсі передбачати хід адміністративного провадження, ознайомлюючись з 
матеріалами справи. Це визначено в кількох інших положеннях, зокрема в статті 29 
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“Права та обов’язки особи”, статті 39 “Діловодство в адміністративному провадженні” та 
статті 59 “Доступ до матеріалів справи”.   

6) Неупередженість та рівне ставлення 

Віра в неупередженість посадових та службових осіб, які мають відношення до 
адміністративної справи, є надзвичайно важливою для реалізації принципу 
верховенства права. “Ratio legis” цього полягає в захисті: 

 прав учасників адміністративного провадження тим, що конкретна 
адміністративна справа ґрунтується об’єктивно встановлених фактах та 
вирішується виключно у відповідності до закону;   

 віри громадськості загалом у доброчесність публічної адміністрації;  

 відповідних адміністративних органів шляхом уникнення конфлікту між 
інтересом щодо вчинення законних адміністративних дій та незаконним 
інтересом посадової особи, яка розглядає справу; 

 відповідної посадової особи від того, що у його діях може вбачатися 
неправомірне використання його участі в розгляді адміністративної справи, або 
від підозри від зловживанням службовим становищем в цілях особистої користі.  

Ефективна правова заборона участі упередженої посадової особи ґрунтується 
абстрактному та незаперечному припущенні. Іншими словами, відвід особи не вимагає 
доказів самого існування особистої зацікавленості в результаті адміністративного 
провадження. Лише вимагається існування певних об’єктивних обставин або фактів, які 
на основі реального життєвого досвіду вказують на те, що особиста зацікавленість 
посадової особи в результаті адміністративного провадження (наприклад, унаслідок 
близьких стосунків посадової особи з учасниками провадження) є більш імовірною, ніж 
у випадку інших осіб, стосовно яких таких обставин або фактів не існує. Тому, зрештою, 
не доведений факт упередженості, а “поганий вигляд” обґрунтовує та вимагає правових 
наслідків відводу посадової особи.  

У проекті закону “Про адміністративну процедуру” стаття 24 “Відвід посадової особи 
адміністративного органу” та стаття 25 щодо процедури відводу повністю 
задовольняють регуляторним вимогам, які є стандартом у системах публічної 
адміністрації континентальної Європи. Разом з багатьма іншими положеннями 
законопроекту ці статті належать до системи правових інструментів, які дають змогу 
боротися з непотизмом та корупцією.  

7) Право бути почутим 

Право на заслуховування є надзвичайно важливим елементом основних прав громадян, 
що походить безпосередньо з фундаментальних принципів людської гідності та 
верховенства права, і є наріжним каменем участі в адміністративній процедурі. Це є 
важливою передумовою для довіри у відносинах між громадянами та державою, що є 
необхідним у демократичній державі.  

Право на заслуховування відкриває для учасника адміністративного провадження 
можливість пояснити своє бачення фактів та проблем, які розглядаються в ході 
провадження, перед прийняттям остаточного рішення і, більш того, передбачає 
обов’язок адміністративного органу прийняти відома зроблені твердження та 
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враховувати їх при прийнятті остаточного рішення. Останнє вимагає, щоб 
адміністративний орган зафіксував це врахування в мотиваційній частині рішення.  

Право сторони на справедливе слухання під час процедури співвідноситься з обов’язком 
адміністративного органу проактивно інформувати учасника про це право та відповідні 
можливості з тим, щоб учасник мав змогу брати участь у провадженні та захищати свої 
права та законні інтереси шляхом представлення фактів та аргументів. Для цього учасник 
має бути належним чином сповіщений з усіма необхідними елементами, які він потребує 
для своєї обізнаності, з тим щоб мати змогу реалізувати своє право на заслуховування у 
провадженні.  

При цьому справедливе слухання слугує не лише інтересам учасника, але й публічному 
інтересу. Сьогодні публічна адміністрація має розглядати сторону як активного партнера, 
чий внесок, співпраця та участь в адміністративному провадженні мають заохочуватися 
та ставитися за мету як необхідна умова для ефективного прийняття адміністративних 
рішень на основі двох основоположних підвалин – законності та орієнтації на громадян. 
У цьому контексті справедливе слухання є процедурним інструментом, що сприяє 
“правильним” адміністративним рішенням – рішенням, які є законними, доцільними, з 
якими погоджується адресат, навіть у випадках, коли внаслідок правової ситуації 
очікування або вимоги сторони не можуть бути повністю задоволеними. Більш того, в 
більш загальному сенсі, заслуховування сторони є процедурним втіленням основних 
цінностей і принципів публічної адміністрації, таких як законність, прозорість, активне 
сприяння, справедливість та неупередженість, об’єктивність, простота і ясність. Вони 
переосмислюють відносини між громадянами та публічною адміністрацією як більш 
рівні (“горизонтальні”), ніж у минулі часи всіх національних адміністрацій Європи, коли 
громадяни вважалися головним чином підпорядкованими адміністративним органам.  

Принцип гарантування права особи бути почутою викладено в статті 18 законопроекту. 
Цей принцип реалізується за допомогою різних конкретних процедурних правил, 
зокрема тих, що визначені в статті 29 “Права та обов’язки особи”, частині першій статті 
38, що передбачає обов’язок адміністративного органу залучати учасників до активної 
участі у провадженні, статті 60 “Пояснення та зауваження учасників адміністративного 
провадження”, а також у Главі 4 Розділу IV (статті 68-70) законопроекту.     

8) Чітко визначена юрисдикція   

Відповідно до конституційного принципу розмежування повноважень, публічна 
адміністрація має власну, виключну компетенцію, що включає як прийняття 
адміністративних рішень, так і їх виконання. Чітке правове визначення та розмежування 
повноважень або компетенції адміністративних органів є, поруч з об’єктивними 
адміністративними процедурами, передбаченими цим законопроектом, базовою 
вимогою верховенства права. Дотримання цієї вимоги забезпечується статтею 21 
“Компетенція адміністративного органу” та статтею 22 “Повноваження 
адміністративного органу”.    

9) Ефективне та швидке провадження   

Ефективність адміністративного провадження є в інтересах як учасника, так і 
адміністративного органу. Зокрема, не повинна залишатися недооціненою важливість 



SIGMA assessment of the Draft Law on Administrative Procedures of Ukraine  

 

 

15 

швидких та ефективних адміністративних проваджень для економічного розвитку 
Україні в цілях стимулювання інвестицій.  

Базовими положеннями для цього є стаття 14 “Своєчасність і розумний строк” та стаття 
15 “Ефективність”. Прикладами досягнення цих цілей є передбачені строки як для 
адміністративного органу, так і для сторони стосовно різних процедурних етапів для 
пришвидшення адміністративного провадження. Особливо важливими є загальні строки 
для адміністративних проваджень (стаття 43 “Строки вирішення (перегляду) справ”). 
“Строк” є найчастіше вживаним юридичним терміном у проекті закону “Про 
адміністративну процедуру” – майже 20 положень стосуються встановлення строків, які 
є обов’язковими не лише для учасника, а й для адміністративного органу.  

Звичайно, принцип швидкості та ефективності не виключає існування певних суттєвих 
процедурних кроків, які можуть бути тією чи іншою мірою формальними, коли необхідно 
гарантувати законність та сутність остаточної дії у відповідності до адміністративних 
принципів Європейського адміністративного простору. Верховенство права (порівняти зі 
статтею 5 законопроекту) є переважним принципом для всіх адміністративних дій. 
Загальноприйняте правило, що “якість є важливішою за швидкість” також зберігає свою 
силу в цьому контексті.             

10) Ефективний правовий захист за допомогою правових засобів   

Правовий захист громадян за допомогою правового контролю за адміністративними 
діями є не лише справою адміністративних судів. Внутрішній контроль 
адміністративними органами також є необхідним, але не як заміна вирішення 
адміністративних спорів у судовому порядку, а як забезпечення додаткової системи 
захисту.  

Разом з цим, засоби адміністративного правового захисту, тобто подання стороною 
скарги, яку вирішують адміністративні органи, є надзвичайно важливими для 
внутрішнього моніторингу внутрішніх стандартів прийняття рішень. Публічний орган, 
який прийняв рішення у справі, та наглядовий орган наступної інстанції не лише мають 
можливість усвідомити можливі правові помилки та повинні виправити результат 
конкретної справи, але й також мають можливість охоронятися від продовження 
системної помилки та покращувати адміністративну практику загалом стосовно 
аналогічних справ.  

Сфера засобів адміністративного правового захисту та судового контролю має 
відповідати сфері дії проекту закону “Про адміністративну процедуру”, тобто засоби 
правового захисту мають надаватися не лише стосовно адміністративного акту або не 
прийняття адміністративного акту, але й стосовно будь-якої іншої адміністративної дії. 
Всі адміністративні органи повинні виконувати свої завдання у відповідності до 
верховенства права, незалежно від форми дії.  

Таким чином, проекту закону “Про адміністративну процедуру” в частині першій статті 
80 надає право на правовий захист учаснику, якщо він/вона “вважає, що дія або 
бездіяльність адміністративного органу порушує її права”. Це означає, що правовий 
захист є можливим не лише стосовно адміністративного акту або не прийняття 
адміністративного акту (адміністративний акт згадується окремо в останньому реченні 
цієї частини), але й стосовно будь-якої іншої адміністративної дії як наслідок поясненої 
вище сфери дії законопроекту. Отже законопроект надає комплексну систему 
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внутрішнього контролю всередині адміністративних органів. Це є надзвичайно 
важливим для повної та ефективної реалізації верховенства права.      

II. Рекомендації щодо вдосконалення  

1) Відношення між проектом Закону України “Про адміністративну процедуру” та 
Законом України “Про адміністративні послуги” та іншим чинним адміністративним 
законодавством  

Правова ситуація в Україні характеризується тим фактом, що дотепер в країні не існувало 
законодавства про загальну адміністративну процедуру, природним наслідком чого є те, 
що в минулому приймалися численні акти законодавства, які поєднували в собі норми 
матеріального права та процедурні правила. Однак після прийняття нового закону “Про 
адміністративну процедуру” постане питання визначення того, яке процедурне 
регулювання буде застосовним у випадках, коли відповідна адміністративна справа 
попадатиме у сферу дії нового закону та релевантних норм матеріального права. 

Це питання є особливо актуальним стосовно відношення між Законом України “Про 
адміністративні послуги” та майбутнім Законом України “Про адміністративну 
процедуру”.  

Закон “Про адміністративні послуги” представляє собою надзвичайно інноваційний 
намір впровадити принцип орієнтації на громадян у повсякденну адміністративну 
практику. Крім багатьох інших системних правових тем, цей закон містить низку 
процедурних правил стосовно відносин між громадянином та адміністративним 
органом, які ініційовані за заявою сторони.  

У частині другій статті 3 проекту закону “Про адміністративну процедуру” вирішується 
проблема відношення між майбутнім Законом “Про адміністративну процедуру” та 
чинним Законом “Про адміністративні послуги”. Положення законопроекту слід 
розуміти як відсилка до правила “lex specialis”, результатом якого є те, що коли 
адміністративні послуги попадають у сферу дії обох законів, застосовуватиметься чинний 
Закон “Про адміністративні послуги”. З іншого боку, відповідно до частини третьої статті 
3 принципи проекту закону “Про адміністративну процедуру” також поширюються на 
послуги, які охоплюються Законом “Про адміністративні послуги”.   

Відповідним чином, це створюватиме перетинання між Законом “Про адміністративні 
послуги” та проектом закону “Про адміністративну процедуру”, що спричинятиме або 
дублювання, або протиріччя стосовно регуляторного змісту. Обидва типи наслідків 
перешкоджатимуть правильному застосовуванню будь-якого з цих актів законодавства. 
Просте дублювання ідентичного регуляторного змісту, хоча й може спричиняти 
плутанину або неправильне трактування правового тексту, як виняток може бути лише 
прийнятним. Але серйозні проблеми виникатимуть стосовно норм Закону “Про 
адміністративні послуги”, регуляторний зміст яких є відмінним або навіть суперечить 
законодавчим рішенням проекту закону “Про адміністративну процедуру”.  

Правовим механізмом, який може використовуватися в адміністративній та судовій 
практиці для розв’язання таких правових колізій, є застосування правила “lex-posterior” 
(наступна норма витісняє попередню) та/або правила “lex-specialis” (спеціальна норма 
витісняє загальну). Однак дуже часто обидва інструменти не можуть надавати чіткі 
відповіді на питання, і це призводить до того, що один із законів буде переважати над 
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іншим. Системне відношення між двома актами законодавства, а між саме Законом “Про 
адміністративні послуги” та проектом закону “Про адміністративну процедуру”, є в 
цьому сенсі особливо проблематичними, оскільки не буде цілком нерозумним висновок 
про те, що і обидва закони мають загальний характер, коли йдеться про процедурні 
правила. Тому не можна виключити те, що адміністративний або судовий орган, який 
прийматиме рішення, знайде обґрунтовані причини для висновку, що має 
застосовуватися правило “lex-posterior”. У результаті цього процедурні правила 
старішого Закону “Про адміністративні послуги” (можливо навіть усі? Це ще необхідно 
вивчити!) будуть скасовані більш нещодавнім законом “Про адміністративну 
процедуру”, що ніяк не може бути наміром законодавчого органу.  

Але навіть якщо прийняти, що положення Закону “Про адміністративні послуги” будуть 
застосовуватися як спеціальні норми, що є переважними, якими будуть правові наслідки 
частини третьої статті 3 проекту закону “Про адміністративну процедуру”? чи це означає, 
що принципи (статті 4-20) законопроекту матимуть переважну силу перед Законом “Про 
адміністративні послуги”? Якщо так, якою мірою? Чи будуть також застосовуватися всі 
процедурні правила законопроекту, що випливають з цих принципів?  

Так само проблематичним є відношення між майбутнім законом “Про адміністративну 
процедуру” та іншими актами законодавства. При цьому ясність відношень між новим 
законом та старішими актами адміністративного законодавства, які певною мірою 
суперечать новому закону, може бути досягнута лише законодавчим органом.  

Рекомендація: Законодавчий орган може розглянути такі заходи, які необхідно буде 
здійснити під час “vacatio legis” закону “Про адміністративну процедуру” (ми 
пропонуємо 18-20 місяців):  

 Орган виконавчої влади (Кабінет Міністрів України) пропонує перелік 
адміністративних законів, які містять спеціальні процедурні положення, які 
залишатимуться незмінними та в силі після початку застосовування закону “Про 
адміністративну процедуру”. Крім цього готується інший перелік щодо змін, які 
необхідно внести в чинні акти законодавства з метою приведення у відповідність 
до принципів (статті 4-20) закону “Про адміністративну процедуру”. Обидва 
переліки подаються на розгляд Парламенту протягом 12 місяців після прийняття 
цього закону.     

 Процедурні правила законодавства, які не увійшли до одного з переліків Кабінету 
міністрів України, припиняють дію з дня набуття чинності законом “Про 
адміністративну процедуру”.  

 Спеціальні процедурні правила, які залишатимуться в силі, будуть трактуватися 
лише у відповідності до принципів (статті 4-20) закону “Про адміністративну 
процедуру”. Щодо процедурних питань, які не охоплюються  цими спеціальними 
законами, відповідні статті нового закону застосовуватимуться або прямо, або за 
необхідності та належності mutatis mutandis.  

2) Сфера дії закону  

Проект закону “Про адміністративну процедуру” в другому абзаці частини першої статті 1 
відкриває сферу дії закону зазначенням “іншої адміністративної діяльності 
адміністративних органів”. Визначається, що “принципи адміністративної процедури” 
також поширюються на адміністративні дії, які не підпадають під визначення 
традиційного адміністративного акту. Однак у більшості процедурних правил 
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законопроекту використовується лише юридичний термін “адміністративний акт”, що 
означає, що це правило застосовується до інших дій лише за винятками, а будь-яке 
виняткове застосування вимагає спеціальної юрисдикції, що у свою чергу призводить до 
правової невизначеності.  

Рекомендація: Прояснення в цілях адміністративної та судової практики може бути 
досягнуто зміною відношення правило – виняток. Для цього законодавчий орган може 
розглянути такі три заходи: 

 Замінити в усіх процедурних положеннях юридичний термін “адміністративний 
акт” терміном “адміністративна дія”, крім тих, які чітко стосуються лише 
адміністративного акту.   

 Доповнити статті 2 законопроекту таким визначенням: 

“Інша адміністративна дія – це будь-яка одностороння форма діяльності 
адміністративного органу при виконанні ним завдань публічної адміністрації, 
яка головним чином спрямована на досягнення фактичних результатів і не 
відповідає критеріям адміністративного акту, але тим не менш спричиняє 
правові наслідки для суб’єктивного права або законного інтересу фізичної або 
юридичної особи.” 

 Наприкінці Розділу V “Адміністративний акт” включити таку статтю: 

“Застосовність цього Закону до інших адміністративних дій  

Положення, які за їхнім формулюванням стосуються адміністративного акту, 
будуть застосовними mutatis mutandis до інших адміністративних дій, 
зокрема публічної інформації, тверджень, діловодства, видачі довідок, дій на 
виконання та будь-яких інших фактичних дій, визначених у статті 2 з метою 
забезпечення рівного правового захисту відповідних учасників.” 

3) Адміністративний акт  

Адміністративний акт усе ще залишається найбільш характерним інструментом для 
здійснення адміністративних функцій в адміністративному праві континентальної 
Європи. Він відрізняється від інших адміністративних дій своїм навмисним впливом. 
Адміністративний акт виражає волю адміністративного органу (іншими словами, намір 
або ціль органу) прямо вплинути на правове становище адресата, тоді як інші 
адміністративні дії є тими діями, чий декларативний зміст не спрямований на 
спричинення безпосередніх правових наслідків для адресата, але які переслідують інші 
цілі, зокрема надання інформації або порад, винесення рекомендацій, винесення 
попереджень, випуск прес-релізів, проведення занять в університетах.  

По суті існує сім типів правовідносин, які можуть бути спричинені регуляторним 
наслідком адміністративного акту: 

заборона адміністративний орган вимагає від адресата не вчинення дії 
(наприклад,  заборона на продовження роботи заводу, 
виробничий процес якого спричиняє викиди шкідливих газів, пилу 
й диму)   



SIGMA assessment of the Draft Law on Administrative Procedures of Ukraine  

 

 

19 

наказ адміністративний орган накладає обов’язок щодо вчинення дії 
(наприклад, наказ прибрати автомобіль, який блокує доступ до 
аварійного виходу) 

надання права  адміністративний орган надає дозвіл або інше сприятливе правове 
становище або надає право вимагати виконання (наприклад, 
видача посвідчення водія) 

відмова  адміністративний орган відмовляє у наданні права, стосовно якого 
адресат подавав заяву (наприклад, відмова у видачі дозволу на 
будівництво) 

зміна права адміністративний орган змінює чинні правовідносини, наприклад, 
через відкликання або скасування права (наприклад, скасування 
виплати пенсії, яка нараховувалася на підставі неправдивих даних, 
наданих заявником)  

декларативний акт адміністративний орган підтверджує з юридично обов’язковим 
наслідком існування правового становища (наприклад, 
призначення, звільнення або вихід на пенсію державного 
службовця)     

акт in rem адміністративний орган приймає рішення про публічно-правовий 
статус рухомого чи нерухомого майна (наприклад, реєстрація 
будівлі як пам’ятки, що охороняється державою)   

Як правило, адміністративний акт адресується одній фізичній або юридичній особі. Але 
він також може адресуватися великій кількості осіб, але для цього випадку визначення 
не надає жодних обмежень щодо кількості адресатів. Вирішальним для характеристики 
акту як “індивідуального” є те, що кожен адресат є “індивідуально визначеним” або 
принаймні може бути “індивідуально визначеним на основі загальних характеристик”, 
що в останньому випадку називається “колективним адміністративним актом”4.  

На відміну від цього, інструмент, спрямований на невизначених осіб стосовно 
невизначеного стану справ (загально-абстрактний інструмент), є не адміністративним, а 
законодавчим актом (наприклад, прийняття вторинного законодавства або підзаконних 
актів).   

У проекті закону “Про адміністративну процедуру” термін “адміністративний акт”  
визначено в пункті 3 статті 2. Це визначення є дуже коротким та неповним і тому 
залишає простір для неправильного трактування та невизначеності.  

                                                      
4 Приклади колективного адміністративного акту:  

 Компетентний орган видає розпорядження із зверненням до людей, які знаходяться в певному районі 
міста, не користуватися конкретною вулицею через небезпеку вибуху.     

 У школі виявили випадки педикульозу. Батьки дітей, які проживають у певному районі, де розташована 
школа і чиї діти мають зараження, починаючи з визначеної дати, зобов’язані не відправляти дітей до 
школи і вжити належних заходів для лікування педикульозу за власний рахунок.   

 Компетентний орган забороняє продаж конкретного виду салату на певній території, де цей салат став 
причиною інфекції. 
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Надання завершеності цьому визначенню, яке також включатиме “колективний 
адміністративний акт” та “адміністративний акт, спрямований на статус речі”, 
значною мірою сприятиме реалізації правил щодо цього центрального елементу 
адміністративної практики.  

Рекомендація: Повне і більш точне визначення в пункті 3 статті 2 буде таким:      

“3) Адміністративний акт – це будь-який наказ, рішення або інше волевиявлення 
адміністративного органу, спрямоване не врегулювання конкретних 
правовідносин у сфері адміністративного права, яке 

a) адресується одному або кільком індивідуально визначених фізичних або 
юридичних осіб (індивідуальний адміністративний акт), або   

b) спрямоване на групу осіб, які визначені або можуть бути визначені на основі 
загальних характеристик (колективний адміністративний акт), або   

c) визначає статус рухомого або нерухомого майна в рамках адміністративного 
права, або його використання громадськістю (адміністративний акт in rem).” 

4) Критерії нікчемності та незаконності адміністративного акту   

Чинний проект закону “Про адміністративну процедуру” розрізняє особливо серйозні 
юридичні недоліки адміністративних актів, які призводять до його нікчемності (які є 
предметом статті 79), та інші “не такі” незаконні адміністративні акти (які не 
врегульовуються прямо в законопроекті), які набувають чинності, але можуть бути 
оскаржені. У цьому аспекті законопроект слідує традиційній правовій доктрині, яка 
також відображена у відповідному національному законодавстві деяких європейських 
країн. Обидві категорії недоліків мають спільним те, що на них поширюються засоби 
адміністративного правового захисту (процедура оскарження) та судовий контроль.  

Наслідком нікчемності є юридична фікція, тобто закон “вважає”, що адміністративний 
акт не існував через його суттєві та очевидні недоліки. Нікчемний акт не є актом. Це 
повна нікчемній, мертвонароджений акт, який ніколи не набуває чинності.  

Таким чином, нікчемний акт може повністю ігноруватися відповідними учасниками або 
іншими адміністративними органами. Будь-хто у будь-який час з будь-якого питання 
може заявити про нікчемність акту. Тобто абсолютна недійсність не має бути заявлена в 
провадженні, обмеженому в часі. Коли публічний орган бажає ввести в дію нікчемний 
акт, адресат (адресати) або треті сторони можуть вказати на його нікчемність публічному 
органу, який його прийняв.  

Це є поки що теоретичною правовою ситуацією. Однак навіть абсолютно недійсний акт, 
такий, що юридично не існує, не є в будь-якому випадку абсолютно вільним від згубних 
практичних наслідків, наприклад, коли адміністративний орган та адресат мають різні 
юридичні думки щодо недоліків адміністративного акту. У такому випадку не можна 
виключати навіть примусового виконання нікчемного акту. Отже, задля уникнення 
ризиків, які несуть із собою різні оцінки нікчемності адміністративного акту, адресату 
нікчемного акту або будь-якій іншій зацікавленій третій особі краще або оскаржити акт, 
або вимагати визнання його нікчемності (як це передбачено в частині четвертій статті 79 
законопроекту) та, якщо це є необхідним в останньому випадку, оскаржити відмову 
адміністративного органу визнати акт нікчемним.  
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Таким чином, оскільки нікчемність може спричиняти серйозне негативне правове 
становище сторони та правову невизначеність, цей наслідок є виправданим лише у 
вкрай виняткових випадках. Інші “нормальні” недоліки роблять акт (лише) незаконним, 
тобто акт набуває чинності, але може бути оскаржений в порядку правового захисту.  

При цьому, як пояснювалося вище, доктрина нікчемності не є практично релевантною, 
крім фактичних ризиків для сторони та правової невизначеності. Практично немає 
потреби в такому положенні. Натомість, було б краще скасувати статтю 79 або принаймні 
додати до чинної версії статті 79 статтю про незаконність з метою забезпечення більшої 
ясності в цьому питанні.        

Рекомендації:  

1. Слід включити статтю з переліком випадків незаконності адміністративного акту, яка 
може мати такий текст: 

“Адміністративний акт є незаконним, якщо: 
1) адміністративний орган, який його видав, діяв, не маючи на це відповідної 
компетенції; 
2) акт був прийнятий у результаті порушення положень, які регулюють 
провадження; 
3) акт суперечить положенням, які регулюють форму або законодавчо визначені 
складові акту; 
4) акт порушує норми та положення матеріального права; 
5) дискреція не була застосована у відповідності до закону; 
6) акт не відповідає принципу пропорційності.” 

2. Як наслідок такої зміни в законопроекті, стаття 80 міститиме посилання на це нове 
положення при визначенні сфери оскарження, використовуючи юридичний термін 
“незаконний”. 

5) Рішення за скаргою відповідно до статті 87  

Стаття 87 в пункті 3 частині першої передбачає можливість того, що орган, який 
розглядає скаргу, повертає адміністративний акт та зобов’язує адміністративний 
орган першої інстанції “видати відповідний адміністративний акт або повторно 
розглянути справу”. Цього рішення слід уникати, наскільки це є можливим, адже 
воно дозволяє неправомірно застосовувати надзвичайно незадовільну так звану 
“систему пінг-понг”, яка негативно впливає не лише на індивідуальні права та 
інтереси громадян, але й на публічний інтерес щодо ефективної та результативної 
процедури. Тому, як правило, орган другої інстанції має бути зобов’язаний 
завершити адміністративне провадження, прийнявши остаточне рішення.  

Однак, замість самостійного проведення розслідування фактів, орган, який розглядає 
скаргу, повинен мати право зобов’язати адміністративний орган провести необхідне 
розслідування. Це має розвантажити вищий адміністративний орган, адже проведення 
розслідувань часто забирає багато часу та зусиль. Крім цього, адміністративний орган 
може мати кращу фахову спроможність шукати докази. З іншого боку, вищий орган 
повинен проводити розслідування самостійно, якщо існують сумніви у тому, що 
компетентний орган проводитиме доручене розслідування належним чином та 
неупереджено.  
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Якщо вищий орган доручає проведення розслідування компетентному органу, він має 
описати питання, на які мають бути надані відповіді, і точно визначити шляхи та засоби 
розслідування. Вищий орган не має права передавати справу назад компетентному 
органу з тим, щоб одержати додаткові докази або свідчення у загальному сенсі.  

Якщо компетентний орган виконав доручення щодо проведення розслідування, він має 
повідомити про результати цих зусиль вищому органу. Це означає, що компетентний 
орган має підготувати звіт про розслідування з описом шляхів, засобів та результатів. 
Вищий орган має право запитувати додаткові пояснення і навіть усне звітування осіб, які 
проводили розслідування.  

У виняткових випадках, коли орган другої інстанції з причини відсутності юридичної 
компетентності або інших юридичних причин не може прийняти остаточне рішення у 
справі, він зобов’язує адміністративний орган винести належне рішення або повторно 
розглянути справу.        

Рекомендація: Викласти пункт 3 частини першої статті 87 у такій редакції: 

“3) за необхідності, провести додаткове розслідування або доручити 
компетентному органу провести додаткове розслідування та повідомити про це 
орган, який розглядає скаргу; якщо з юридичних причин орган не може 
прийняти остаточне рішення, він зобов’язує адміністративний орган винести 
належне рішення або повторно розглянути справу.” 

6) Слухання  

Право на заслуховування є надзвичайно важливим елементом основних прав громадян, 
що походить безпосередньо з фундаментальних принципів людської гідності та 
верховенства права, і є наріжним каменем участі в адміністративній процедурі. Це є 
важливою передумовою для довіри у відносинах між громадянами та державою, що є 
необхідним у демократичній державі.  

Право на заслуховування відкриває для учасника адміністративного провадження 
можливість пояснити своє бачення фактів та проблем, які розглядаються в ході 
провадження, перед прийняттям остаточного рішення і, більш того, передбачає 
обов’язок адміністративного органу прийняти відома зроблені твердження та 
враховувати їх при прийнятті остаточного рішення. Останнє вимагає, щоб 
адміністративний орган зафіксував це врахування в мотиваційній частині рішення.  

Однак, у частині тертій статті 68 наведено лише два випадки, коли захист прав та 
інтересів учасника не вимагає проведення слухання.  

Рекомендація: Як третій виняток з цього правила, стаття також має включати ситуацію, 
коли адміністративний орган має намір видати рішення на основі наданих письмових 
фактів і документів, яке повністю задовольняє заяву учасника або повністю відповідає 
його твердженням і заявам, зробленим у ході провадження. 

7) Повідомлення  

Повідомлення є не лише обов’язком адміністративного органу, але й центральною 
вимогою будь-якої адміністративної процедури, оскільки адміністративна дія наступає 
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не раніше моменту сповіщення принаймні однієї зі сторін процедури. До цього моменту 
діяльність публічного органу є не більше, ніж просто внутрішньою справою.   

Повідомлення забезпечує правовий захист сторони, прозорість публічної адміністрації, 
правову визначеність, нагляд і правовий контроль за адміністративними діями,  
ефективність та результативність поведінки адміністративного органу. 

Стаття 41 Хартії Європейського Союзу про основні права визначає право на належне 
адміністрування. Це включає в собі право бути поінформованим про кожне рішення, яке 
впливає на права та інтереси громадян, що чітко зазначено в статті 20 Європейського 
кодексу належної адміністративної поведінки, яка встановлює, що посадова особа 
публічного органу “забезпечує, щоб особи, на права та інтереси яких впливає рішення, 
були проінформовані про таке рішення...” , перш ніж це рішення буде оголошене деінде. 
Параграф другий статті 297  Договору про Європейський Союз встановлює, що “… 
рішення, в яких вказано адресата, мають доводитися до відома тих, кому вони 
адресовані…”. Також стаття 18 Європейського кодексу належної адміністративної 
поведінки вимагає особистого повідомлення індивідуальних рішень, за можливості.  

Без повідомлення адміністративна дія не набуває чинності. Повідомлення 
адміністративного акту визначає відповідну дату для відліку строку для 
адміністративного оскарження адміністративного акту та є необхідною передумовою 
для можливості виконання адміністративного акту.  

Приклад розробленої регуляторної рамки для повідомлення додається до цього звіту. 
Ця рамка була розроблена та прийнята до уваги деякими країнами Південної та Східної 
Європи, в яких нещодавно було прийнято новий закон про загальну адміністративну 
процедуру за підтримки OECР/SIGMA. Це також може послужити натхненням для 
відповідальних органів Уряду і Парламенту під час законодавчого процесу.                 

8) Реалізація  

Виклик практичного втілення прийнятого законодавства про загальні адміністративні 
процедури є більшим, ніж підготовка та прийняття закону. Досвід інших країн засвідчує, 
що необхідно виділити період vacatio legis тривалістю щонайменше 18-20 місяців між 
прийняттям закону та його застосуванням для того, щоб підготувати його реалізацію. 
Моніторинг реалізації протягом періоду до 5 років також може бути необхідним.  

Може бути корисним утворити постійний дорадчий комітет (залучивши експертів та 
державних службовців), до якого різні служби та органи, які впроваджуватимуть закон, 
можуть звертатися для прояснення адміністративної практики та знаходження рішень. 
Цей комітет також може здійснювати моніторинг та проводити річну оцінку прогресу в 
реалізації. Це надасть достатньо часу, доки суди не почнуть розглядати відповідні справи 
та робити свій внесок у реалізацію загального закону шляхом застосування, трактування 
та доповнення законодавчих положень. 

Для забезпечення максимально ефективної реалізації закону необхідно виділити 
бюджет для навчання державних службовців та суддів, а також для інформування 
громадян і представників бізнесу. Навчання державних службовців є невід’ємною 
частиною безперешкодного та правильного впровадження. Це також може включати 
підготовку посібника або збірки правничих коментарів, до яких можна звертатися в 
щоденній практиці.  
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Абсолютно очевидно, що адміністративні суди так само мають бути готовими до 
розгляду такого роду справ. Навчання суддів надасть єдину відправну точку для розгляду 
процедурних спорів.  

Співпраця з правничими факультетами може допомогти не лише в проведенні навчання 
державних службовців, але й у включенні процедурних вимог належного 
адміністрування до освіти майбутніх суддів, юристів та працівників адміністративних 
органів.   

Паралельно з навчанням практиків, важливо запровадити заходи для підвищення рівня 
обізнаності громадян про їхні права та посилення довіри до ефективного правового 
захисту. Деякими способами досягнення цих цілей можуть бути публічні інформаційні 
кампанії, листівки, сучасні інструменти комунікації (соціальні мережі, twitter) та 
співпраця з громадськими організаціями та ЗМІ. Високий рівень обізнаності громадян 
дозволятиме їм відстежувати, аналізувати та критикувати роботу інституцій публічної 
адміністрації з метою її поліпшення. Зрештою, з одного боку, прозора та добре 
функціонуюча адміністративна процедура, а з іншого – громадяни, які є добре 
обізнаними про своє становище та права у відносинах з адміністративними органами, є 
двома базовими передумовами для того, щоб публічна адміністрація була невразливою 
до системної корупції.      
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ПРИКЛАД РОЗДІЛУ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ  

Додаток до Звіту про результати оцінки  

проекту Закону України “Про адміністративну процедуру”    

(версія від 1 грудня 2018 р.) 

Розділ I 
Загальні правила повідомлення 

Стаття A 
Принципи щодо належних способів повідомлення 

1. Повідомлення – це цілеспрямоване доведення адміністративного акта чи процедурної 
дії до відома учасників адміністративного провадження з боку адміністративного органу. 

2. Якщо інше не передбачено законом, адміністративний орган має право самостійно 
визначати належний спосіб повідомлення про адміністративні дії.   

3. Спосіб повідомлення визначається з урахуванням права учасників на правовий захист, 
а також вимог прозорості та ефективності витрат.  

Стаття B 
Форми повідомлення 

1. Повідомлення присутньому учаснику може бути здійснене в усній формі або в будь-
якій іншій належній формі комунікації. 

2. Письмовий документ може бути доведений до відома шляхом його надсилання 
поштою, в тому числі електронною поштою чи факсом, або шляхом офіційного 
повідомлення. 

3. У виняткових випадках короткі чи термінові повідомлення можуть також бути передані 
телефоном.  

Стаття C 
Адресат повідомлення 

1. Учасник отримує повідомлення особисто, окрім тих випадків, коли він сповістив 
адміністративний орган про відповідне уповноваження свого представника чи 
спеціального агента для отримання повідомлень; в такому разі повідомлення має бути 
адресовано представнику або агенту. 

2. Повідомлення, адресоване представнику або агенту, вважається таким, що зроблене 
учаснику особисто.   
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Стаття D 
Спільний представник 

1. У випадках, коли це доцільно, адміністративний орган рекомендує групі учасників 
провадження, що мають однорідні скарги та не мають спільного представника, 
призначити спільного агента для отримання повідомлень (адресата). 

2. У разі якщо група з понад 10 учасників провадження з однорідними скаргами не має 
спільного представника, учасники зобов’язані призначити  спільного агента для 
отримання повідомлень у строк, установлений адміністративним органом. У разі не 
призначення  спільного агента в установлений строк адміністративний орган, діючи ex 
officio, призначає спільного агента для отримання повідомлень та сповіщає учасників 
про таке призначення.  

3.  У повідомленні, що надсилається спільному агенту, зазначаються всі учасники, яким 
таке повідомлення адресовано.  

Стаття E 
Місце повідомлення 

1. Місцем повідомлення може бути: 

1.1. місце перебування одержувача; 

1.2. місце його проживання чи місцезнаходження; 

1.3. головний офіс одержувача – юридичної особи або будь-яке місце здійснення ним 
своєї діяльності; 

1.4. місце роботи; 

1.5. місце здійснення діяльності або офіс одержувача; 

1.6. будь-яке інше належне місце, обране учасником та доведене до відома 
компетентного органу. 

Стаття F 
Повідомлення професійному представнику або агенту 

Повідомлення представнику учасника або агенту з отримання повідомлень, які надають 
такі послуги на професійний засадах, може здійснюватися шляхом вручення одному з 
працівників у офісі зазначеного представника чи агента.   

Стаття G 
Повідомлення в особливих випадках 

1. Повідомлення іноземним державам, міжнародним організаціям або особам, які 
мають дипломатичний імунітет, здійснюється через Міністерство закордонних справ, 
якщо інше не передбачено законом.  

2. Вручення документів громадянам України, які мешкають закордоном, може 
здійснюватися безпосередньо чи опосередковано через дипломатичні та консульські 
установи України.  

3. Вручення документів військовослужбовцям, працівникам поліції може також 
здійснюватися через їх командування.   
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4. Вручення документів особам, позбавленим волі, здійснюється через виправні 
установи, де вони перебувають під вартою.  

Стаття H 
Помилки в повідомленні 

У разі якщо через помилку, допущену адміністративним органом при відправленні 
повідомлення, погіршилось правове становище отримувача – учасника 
адміністративного провадження,   повідомлення вважається таким, що здійснено станом 
на день, коли, як доведено, воно було отримано одержувачем.   

 

Розділ II 
Повідомлення поштою та електронне повідомлення 

Стаття J 
Повідомлення поштою 

1. Повідомлення надсилається поштою простим чи рекомендованим листом.  

2. Письмовий документ, надісланий простим або рекомендованим листом відповідно до 
цього Закону, вважається доведеним до відома адресата в Україні на третій день з 
моменту його відправлення та адресата закордоном – на п’ятий день з моменту його 
відправлення.   

3. Положення частини 2 цієї статті не застосовується у разі, якщо одержувач надасть 
докази того, що документ не дійшов або надійшов пізніше. 

Стаття K 
Повідомлення електронними засобами 

1. Повідомлення може надсилатись із використанням електронних засобів зв’язку чи 
факсимільного зв’язку, тільки якщо особа погодилась на такий спосіб зв’язку. 
Одержувачі можуть дати згоду на використання обмеженого кола конкретних 
відправників, процедур і форматів.  

2. Документ, надісланий з використанням електронних засобів  зв’язку вважається 
отриманим відповідно до положень законодавства про електронний документообіг.  

3. Якщо електронний документ є нерозбірливим, одержувач може звернутися до 
адміністративного органу з проханням повторно надіслати йому повідомлення в іншому, 
більш підхожому форматі.  

Розділ III 
Офіційне повідомлення 

Стаття L 
Офіційне повідомлення 

1. Письмовий акт або документ доводиться до відома шляхом офіційного повідомлення, 
якщо це передбачено законом або за відповідним рішенням адміністративного органу. 
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2. Офіційне повідомлення вручається особисто або через третю особу, або шляхом 
оприлюднення, електронного чи офіційного опублікування відповідно до вимог цього 
Закону. 

3. Повідомлення, надіслане рекомендованим листом, також вважається офіційним 
повідомленням. 

Стаття M 
Особисте вручення 

1. Особисте вручення здійснює службова особа адміністративного органу, передаючи 
документ одержувачу в одному з місць повідомлення, передбачених цим Законом. Факт 
вручення підтверджується актом доставки, підписаним одержувачем і службовою 
особою. 

2. У разі відсутності одержувача за місцем повідомлення службова особа робить другу 
спробу вручити повідомлення особисто не раніше 24 і не пізніше 72 годин після першої 
спроби.   

3. У разі неможливості знайти одержувача вдруге або у разі його відмови отримати 
повідомлення службова особа адміністративного органу документує це належним 
чином і, за можливості, підтверджує зазначені обставини підписами двох свідків, 
присутніх у місці повідомлення.  

4. У випадках, передбачених частиною 3 цієї статті, службова особа адміністративного 
органу залишає записку в місці повідомлення із зазначенням одержувача та місця, де 
можна отримати документ. У записці має бути зазначено дату та час її залишення, а 
також дату, яка вважатиметься датою вручення відповідно до частини 5 цієї статті. 
Інформація про записку та її розміщення в місці повідомлення також заноситься до акту 
доставки та засвідчується підписами двох присутніх свідків. 

5. Вручення відповідно до частини 3 цієї статті вважається здійсненим через три дні після 
приймання документу.   

6. Якщо одержувач неписьменний і не може підписати акт доставки, службова особа, що 
вручає повідомлення, в присутності двох свідків, які підписують акт доставки, позначає 
ім’я одержувача та дату вручення та робить примітку щодо причини відсутності підпису 
одержувача.   

7. Вручення здійснюється виключно у робочі дні з 7:00 до 19:00. 

8. За наявності особливо поважних причин, адміністративний орган, документ якого 
вручається, може ухвалити рішення про його вручення в неробочий день, у день 
національного чи іншого свята та навіть після 20:00, якщо таке вручення не терпить 
зволікання.   

9. Вручення документу особі, уповноваженій представляти одержувача, або особі, 
уповноваженій отримати документ, вважається врученням одержувачу. Вручення 
адвокату, що представляє інтереси учасника, може здійснюватися у такий спосіб, коли 
документ отримує один з працівників у відповідній адвокатській конторі.   
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Стаття N 
Повідомлення через третіх осіб 

1. У випадках, коли особисте вручення не є обов’язковим і адресат не знайдений за 
місцем повідомлення, документ може бути переданий через третіх осіб, що 
погоджуються вручити його одержувачу, за такою черговістю: 

1.1. через будь-якого дорослого члена родини адресата або сусіда у випадках, 
передбачених Статтею Е, пунктом 1.2 цього Закону, або  

1.2. через одного з працівників чи вахтера у випадках, передбачених Статтею E, 
пунктами 1.3 – 1.5 цього Закону. 

2. Не дозволяється вручення документа у спосіб, передбачений частиною 1 цієї статті, 
через особу, яка є учасником того самого провадження, але з протилежним інтересом. 

3. Особа, яка отримує повідомлення, підписує акт доставки, зобов’язуючись передати 
повідомлення адресату. В акті доставки службова особа зазначає характер стосунків між 
третьою особою та адресатом, дату вручення повідомлення третій особі та дані 
ідентифікації документа, що підлягає врученню.  

4. У разі відмови третьої особи від отримання повідомлення службова особа залишає 
документ у поштовій скрині одержувача. У такому випадку на конверті позначаються час 
і дата доставки та правові наслідки, передбачені частиною 5 цієї статті. Ці ж дані 
заносяться до акту доставки.  

5. Повідомлення вважається доставленим по закінченню трьох днів після дати його 
отримання третьою особою або моменту залишення документу в поштові скрині.  

Стаття O 
Повідомлення шляхом завантаження електронного документа 

1. Повідомлення електронного документа може здійснюватися шляхом його 
завантаження із закритого для загального доступу сервера тільки за умови наявності у 
адресата гарантованого доступу із застосуванням перевірених засобів електронного 
зв’язку та попереднього сповіщення адресата про дату розміщення чи період зберігання 
документу на сервері. 

2. Повідомлення документа відповідно до вимог частини 1 цієї статті вважається 
здійсненим з моменту його завантаження з сервера. Якщо документ не завантажено у 
визначену дату чи період часу, адміністративний орган надсилає учаснику повторне 
повідомлення. Якщо документ не завантажено у дату чи період часу, визначені в 
повторному повідомленні, його доводять до відома учасника із застосуванням інших 
належних засобів зв’язку.    

 

authority shall send a second notice to the participant. If the document is not downloaded in 
the date or period specified in the second notice, it will be notified for the decision by other 
appropriate means. 
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Стаття P 
Оприлюднення 

1. Оприлюднення (публічне оголошення) здійснюється у разі:  

1.1. неможливості встановити місце повідомлення; 

1.2. неможливості або недоцільності будь-якої іншої форми повідомлення; а також 

1.3. в інших випадках, окремо визначених законом. 

2. Оприлюднення здійснюється шляхом розміщення документу на дошці оголошень 
адміністративного органу, в його підрозділах чи місцевих відділеннях, або, згідно з 
прийнятою практикою, в іншому місці, де, як є підстави вважати, повідомлення може 
бути доведено до відома одержувача.  

3. Оприлюднення вважається здійсненим по закінченню 10-денного строку з дати 
розміщення повідомлення на дошці оголошень. Адміністративний орган може 
подовжити зазначений строк з поважних причин. Дата оголошення та видалення 
повідомлення зазначається в документі, визначеному в частині 2 цієї статті. 

4. Окрім оприлюднення документу в місцях, визначених у частині 2 цієї статті,  
адміністративний орган розміщує його на своєму веб-сайті та/або публікує в щоденних 
виданнях друкованих засобів масової інформації. 

5. Адміністративний акт доводиться до відома адресатів із зазначенням у його тексті всіх 
обов’язкових елементів такого акта, передбачених цим Законом, за винятком  описово-
мотивувальної частини, та інформації про установу, місце та спосіб ознайомлення осіб зі 
змістом описово-мотивувальної частини акта.   

 


