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Актуальність теми. В умовах сучасних реформаційних державотворчих та
правотворчих процесів, перегляду змісту та призначення адміністративного права,
істотного розширення сфери його «обслуговуючого» впливу на відповідні
суспільні відносини, збільшення кількості суб’єктів публічної адміністрації як
учасників ініціативних процедурних відносин, уповноважених надавати різні
види послуг, спрямованих на задоволення публічного інтересу, прийняття значної
кількості нормативно-правових актів, зорієнтованих на врегулювання окремих
відносин із надання відповідних послуг, істотно актуалізується питання
дослідження реального ресурсу публічних послуг та формування нової
доктринальної та нормативної моделі ефективного їх використання, що цілком
узгоджуються з пріоритетними напрямами державної політики щодо ефективного
впровадження Стратегії розвитку України «Україна–2020», схваленої Указом
Президента України від 12 січня 2015 р.
Наявність розгалуженої мережі суб’єктів надання різних видів публічних
послуг зі специфікою їх організаційно-правової структури, функціонального
призначення, сфери діяльності, численних за кількістю та різноманітних за
юридичною силою нормативно-правових актів, зорієнтованих на врегулювання
відносин переважно щодо надання окремих видів публічних послуг, зміст яких
нерідко не лише не узгоджується, а й є суперечливим, негативно впливають на
використання ресурсу публічних послуг в цілому, що не можна визнати
прийнятним, особливо в умовах істотного розширення сфери їх надання та
збільшення кількості суб’єктів їх надання в умовах децентралізації влади в
Україні, перегляду їх процедурних стандартів у контексті імплементації
Європейських та міжнародних правових стандартів обслуговуючої діяльності
суб’єктів публічної адміністрації. Все це вимагає формування нового,
досконалого за змістом та ефективного у застосуванні законодавства України про
публічні послуги, побудованого на базі нового сучасного наукового фундаменту,
стрижневою частиною якого має стати Концепція публічних послуг.
Питання публічних послуг у різні історичні періоди привертали увагу
представників різних наук – соціології, філософії, політології і, безперечно,
правової науки. Різні аспекти публічних послуг досліджували В. Б. Авер’янов,
О. Ф. Андрійко, Н. О. Армаш, К. К. Афанасьєв, Ю. П. Битяк, В. Т. Білоус,
В. М. Бевзенко, Т. О. Буренко, О. М. Буханевич, Н. В. Васильєва, М. Ю. Віхляєв,
Д. О. Власенко, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, Н. Л. Губерська,
Е. Ф. Демський, П. В. Діхтієвський, В. С. Долечек, І. В. Дроздова, С. Б. Жарая,
Т. Є. Кагановська, Р. А. Калюжний, С. В. Ківалов, Л. П. Коваленко, І. В. Ковбас,
М. О. Колесніков, І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк,
С. Ф. Константінов, О. Л. Копиленко, С. О. Кузніченко, О. В. Кузьменко,
В. С. Куйбіда, Є. В. Курінний, Ю. О. Куц, А. С. Лагода, Д. М. Лук’янець,
П. С. Лютіков, О. Б. Ляшко, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельник, О. І. Миколенко,
А. В. Міськевич, Ю. В. Оніщик, М. Б. Острах, Г. М. Пиcapенко, Д. В.
Приймаченко, М. П. Рабинович, В. Й. Развадовський, О. П. Рябченко, А. О.
Селіванов, О. С. Сосновик, С. Г. Стеценко, Д. В. Сухінін, В. П. Тимощук, О. Г.
Циганов, Ю. М. Шаров, А. М. Школик, І. М. Шопіна та ін.

На рівні дисертаційних робіт окремі питання певних видів публічних послуг
досліджували: І. В. Ковбас «Публічно-владні послуги як засіб забезпечення
державою реалізації прав людини» (2011 р.), Л. І. Приймак «Публічні послуги в
діяльності державної податкової служби України: організаційно-правові основи»
(2013 р.), Ю. І. Шиндель «Кримінально-правова характеристика зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (2014 р.), однак
комплексних наукових досліджень, безпосередньо присвячених питанням
публічних послуг з акцентом на особливостях адміністративно-правового
регулювання використання їх ресурсу та формулюванням відповідної Концепції
ще не було, що й актуалізує відповідне дослідження, зумовлює його наукове та
практичне значення.
Мета монографічного дослідження полягає в тому, щоб на підставі
комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел розробити
Концепцію публічних послуг в Україні, виокремити проблеми її нормативного
закріплення та практичної реалізації, сформулювати пропозиції щодо
вдосконалення чинного законодавства у цій сфері і практики його застосування.
Разом з тим, автор усвідомлює, що монографія не позбавлена певних
дискусійних положень, концепція публічних послуг це нова правова категорія,
яка ще не має сталого місця в адміністративному праві. Проте автор сподівається,
що отримані наукові здобутки сприятимуть прийняттю концепції публічних
послуг, що в свою чергу призведе до якісної трансформації послуг в діяльності
органів публічних послуг.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що монографія є
першим комплексним науковим дослідженням, у якому запропонована концепція
публічних послуг в Україні. У результаті проведеної роботи сформульовано нові
наукові положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема:
уперше:
– розроблена Концепція публічних послуг в Україні, в якій виділено:
загальні положення; мету і завдання; проблеми, на розв’язання яких спрямована
зазначена Концепція; шляхи і способи розв’язання проблем, строки їх реалізації;
порядок і форми контролю за наданням публічних послуг; очікувані результати
від реалізації Концепції;
– запропоновано визначення публічних послуг як урегульованої публічноправовими нормами діяльність органів публічної адміністрації щодо задоволення
публічного інтересу з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу
адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення
тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на
виконання особою визначених законом обов’язків шляхом фінансування за
рахунок публічних коштів;
– обґрунтовано доцільність системного розгляду послуг із виокремленням у
системі публічних послуг елементів, що являють собою безпосередні види
публічних послуг (адміністративні, муніципальні, соціальні, державні, житловокомунальні тощо), зв’язків між ними (вертикальні – між різними видами
публічних послуг; горизонтальні – в межах одного виду публічної послуги) та
суб’єктів, які здійснюють надання публічних послуг;

– запропоновано варіанти класифікаційного поділу публічних послуг із
використанням різноманітних критеріїв: а) за процедурою – послуги, процедура
надання яких передбачає юридичні дії; послуги, процедура надання яких
передбачає фактичні дії; б) за суб’єктом-споживачем – послуги, споживачем яких
є фізичні особи; послуги, споживачем яких є юридичні особи; послуги,
споживачем яких є змішані суб’єкти, тобто споживачем може бути як фізична, так
і юридична особа; в) за результатом видачі адміністративного акта – послуги, у
результаті яких видається дозвіл, ліцензія, свідоцтво, посвідчення, посвідка,
свідоцтво про реєстрацію, довідка, рішення; г) за характером питань, за
розв’язанням яких звертаються особи до суб’єктів публічної адміністрації, –
послуги у сфері землекористування, послуги в галузі природокористування,
послуги в галузі підприємницької діяльності, послуги в галузі соціальних
відносин; д) за змістом та обсягом процедурних дій – основі послуги, супутні
послуги, додаткові послуги; ж) за юридичними наслідками – послуги, юридичні
наслідки яких мають правонаділяючий, або правоприпиняючий, або
правообмежуючий характер; з) за критерієм платності – платні (за надання яких
стягується державне мито), безоплатні (державне мито не стягується); и) за
критерієм обов’язковості – обов’язкові та добровільні; і) за наявністю проміжного
результату – прості та складні; к) за доступністю – доступні та малодоступні; л) за
суб’єктом надання публічних послуг – державні, муніципальні; м) за терміном
надання – короткострокові, довгострокові; н) за правовою основою регламентації
– послуги, що регламентуються законодавчими актами; послуги, що
регламентуються підзаконними актами; о) за джерелом фінансування – послуги,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; послуги, що
фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;
– виділено та систематизовано прогалини вітчизняного законодавства з
надання публічних послуг: неоднозначне тлумачення різних видів послуг
(публічні, адміністративні, державні, муніципальні тощо) у нормативно-правових
актах; відсутність у законодавстві єдиних вимог щодо віднесення публічних
послуг до платних та безоплатних; неврегульованість відносин, пов’язана з
критеріями формування переліку (реєстру) послуг; відсутність моніторингу та
аналізу законодавства всієї системи публічних послуг; неврегульованість
механізму надання публічних послуг в електронній формі тощо;
– запропоновано створення єдиного загальнонаціонального центру надання
публічних послуг із територіальними відділеннями по всій Україні шляхом
оптимізації та реорганізації центрів надання адміністративних послуг за
допомогою розширення спектру всіх видів послуг шляхом передачі йому
відповідних функцій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
тощо;
удосконалено:
– наукові підходи до виділення ознак процедури надання публічних послуг,
до яких належать: регламентація нормами адміністративного права;
процесуальний характер діяльності уповноважених органів та посадових осіб
органів виконавчої влади; ініціативність (надаються за заявою осіб); стадійність
яка має часові, змістові та процедурні особливості; формальне закріплення

результатів процедури у письмовій формі – у вигляді індивідуального правового
акта (дозволу (ліцензії), посвідчення, сертифіката тощо);
– наукові розробки щодо поділу принципів надання публічних послуг на:
1) загальні (законності, оперативності та своєчасності, загальнодоступності
правової та іншої необхідної інформації, неупередженості та справедливості,
юридичної відповідальності суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових
осіб, свободи вибору, системності, гуманізму, демократизму та науковості,
безперервності, цілеспрямованості, економічної доцільності, результативності,
професійності,
відповідальності,
доступності,
єдності,
централізації
(підпорядкованості), зручності, своєчасності тощо); 2) спеціальні (юридичної
визначеності, зведення до раціонального мінімуму кількості документів та
процедурних дій надання публічних послуг, впровадження нових уніфікованих
організаційних форм надання публічних послуг (універсамів послуг, єдиних
офісів тощо), зручних для фізичних та юридичних осіб, постійного моніторингу
якості надання публічних послуг);
– теоретичні положення щодо сутності гарантій забезпечення законності
надання публічних послуг, які включають: судове та адміністративне
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації;
контроль за додержанням законодавства; притягнення до відповідальності осіб,
які надають публічні послуги;
– наукові підходи щодо компаративного аналізу досвіду надання публічних
послуг у демократично розвинутих країнах (Французькій Республіці, Сполучених
Штатах Америки, Канаді, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної
Ірландії, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина тощо) та
вироблення шляхів упровадження його у вітчизняне законодавство, а саме:
розроблення та прийняття відповідних програм на рівні органів виконавчої гілки
влади з метою забезпечення якості обслуговування населення; централізація чи
децентралізація надання публічних послуг через відповідні органи місцевого
самоврядування та недержавні установи; підвищення професіоналізму публічних
службовців у сфері надання публічних послуг, удосконалення електронного
алгоритму надання всіх видів публічних послуг шляхом забезпечення надійного
захисту електронного підпису та вдосконалення чинного законодавства;
дістали подальшого розвитку:

наукові положення про необхідність запровадження позитивного
досвіду пострадянських держав (Республіки Білорусь, Республіки Молдова,
Грузії, Латвійської Республіки тощо) із надання публічних послуг щодо
електронного документообігу в діяльності суб’єктів публічної адміністрації:
створення єдиних загальнодержавних стандартів функціонування систем
електронного документообігу, уніфікації вимог до програмного забезпечення
процесу запровадження та інтеграції внутрішніх систем електронного
документообігу; внесення змін до вітчизняного законодавства про електронний
документообіг та електронний цифровий підпис; підвищення кваліфікації
суб’єктів надання публічних послуг; залучення провідних ІТ-фахівців для
забезпечення належного рівня захисту інформації в системах електронного
документообігу;


теоретичні положення щодо доцільності дослідження питань
історіографії надання публічних послуг, у результаті чого виокремлено
пріоритетні напрями досліджень: розкриття загальних правових засад надання
різних видів публічних послуг; вивчення діяльності суб’єктів публічної
адміністрації щодо надання окремих видів публічних послуг у різних сферах;
висвітлення процедури розгляду надання окремих видів публічних послуг тощо;
 дослідження положень характеристики міжнародно-правових стандартів
надання публічних послуг, насамперед критеріїв оцінювання якості, таких як:
результативність, простота (або доступність), терміновість (або своєчасність,
строковість, оперативність), зручність, відкритість, мінімальна (справедлива)
вартість та доступність їх оплати, професійність, повага до особи, рівність тощо;
 пропозиції щодо вдосконалення законодавства з надання публічних послуг
шляхом прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України, Закону
України «Про публічні послуги», підзаконних нормативно-правових актів «Про
затвердження Типового адміністративного регламенту щодо надання публічних
послуг», «Про затвердження Типового положення про центр надання публічних
послуг» тощо.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
можуть бути використані у науково-дослідній сфері – як основа для подальших
наукових досліджень із відповідної проблематики; правотворчій діяльності – для
вдосконалення нормативно-правової основи для створення концепції публічних
послуг в Україні, а також загалом для вдосконалення реформування надання
різних видів публічних послуг; правозастосовчій діяльності – для вдосконалення
діяльності суб’єктів влади з надання публічних послуг; навчальному процесі – у
викладанні студентам вищих навчальних закладів дисциплін «Адміністративне
право», «Адміністративно-процесуальне право», «Публічні послуги та
адміністративні процедури» під час підготовки підрозділів підручників і
навчальних посібників із відповідного навчального курсу.
У монографічному досліджені наведено теоретичне узагальнення й нове
вирішення наукової проблеми – розроблено Концепцію публічних послуг в
Україні, виокремлено проблеми її нормативного закріплення та практичної
реалізації, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства
у цій сфері і практики його застосування. За результатами проведеного
дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, а саме:
1. Визначено поняття, правову природу та ознаки публічних послуг.
Обґрунтовано доцільність розгляду публічних послуг як правової категорії.
Запропоновано визначення публічних послуг як врегульованої публічноправовими нормами діяльності органів публічної адміністрації щодо задоволення
публічного інтересу з розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу
адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення
тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на
виконання особою визначених законом обов’язків шляхом фінансування за
рахунок публічних коштів. Їх основними ознаками є: публічний інтерес,
безпосередня ініціатива (заява) фізичних та юридичних осіб, імперативність
правового регулювання отримання публічної послуги, надання публічних послуг

за відповідною процедурою та чітким адміністративним (публічним)
регламентом, результат надання публічної послуги – індивідуальний акт типової
форми (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо),
індивідуальність, загальнодоступний характер, безпосередня взаємодія із
суб’єктами публічної адміністрації, прозорість, фінансування за рахунок
публічних коштів, які, у свою чергу, можна поділяти на загальні та спеціальні.
Сформульовано
визначення
публічних
послуг,
яке
запропоновано
використовувати як доктринальну та нормативну дефініцію (із фіксацією в Законі
України «Про публічні послуги»).
2. Охарактеризовано історіографію дослідження публічних послуг у
вітчизняній правовій науці й виділено умовно три етапи такого дослідження:
(кінець ХХ – початок ХХІ ст.; 2001–2010 рр.; з 2011 р. до цього часу) із стійкою
тенденцією до спеціалізації досліджень окремих видів публічних послуг у
діяльності окремих суб’єктів публічної адміністрації. Обґрунтовано потребу
комплексного дослідження публічних послуг у цілому й формування відповідної
Концепції як базового елементу сучасного наукового базису для сучасної
вітчизняної нормотворчості та правозастосування з питань публічних послуг.
Запропоновано пріоритетні напрями сучасного наукового дослідження ресурсу
публічних послуг.
3. Розкрито ґенезу нормативного закріплення засад надання публічних
послуг у вітчизняному законодавстві, умовно виділено три етапи (1998–2006 рр.,
2006–2008 рр., з 2008 р. і до цього часу) з окресленням специфіки кожного етапу
та загальних тенденцій нормотворчості щодо цього питання в цілому. Доведено,
що численність, розмаїття, змістова суперечливість та розпорошеність правових
засад надання публічних послуг істотно ускладнюють правозастосування,
знижують ефективність використання ресурсу публічних послуг. Обґрунтовано
доцільність прийняття Закону України «Про публічні послуги» як базового
законодавчого акта, а також сформовані конкретні пропозиції щодо
вдосконалення чинного та розроблення проектного законодавства України.
4. Окреслено наявні зразки класифікації публічних послуг, її критерії.
Доведено, що натепер відсутня єдина доктринальна та нормативна модель
класифікації публічних послуг, наявні окремі її варіанти з використанням одноготрьох критеріїв, що не дає ґрунтовної характеристики ресурсу публічних послуг.
Здійснено класифікацію публічних послуг з використанням різних критеріїв, а
саме:
за
процедурою;
суб’єктом-споживачем;
результатом
видачі
адміністративного акта; характером питань, за розв’язанням яких звертаються
особи до суб’єктів публічної адміністрації; змістом та обсягом процедурних дій;
юридичними наслідками; критерієм платності; наявності проміжного результату;
доступністю; суб’єктом надання публічних послуг; терміном надання; правовою
основою регламентації; джерелом фінансування.
5. Доведено доцільність розгляду системи публічних послуг із виділенням
її елементів (різновидів публічних послуг) та зв’язків між ними (горизонтальних –
у межах кожного окремого виду публічних послуг, вертикальних – між
різновидами публічних послуг; внутрішніх – у межах самої системи між
публічними послугами, зовнішніх – за межами системи). Доведено, що саме

системний аналіз публічних послуг дозволяє з’ясувати реальний комплексний
ресурс публічних послуг. Відкритість та мобільність відповідної системи
публічних послуг дозволяє адекватно реагувати на всі зміни суспільнополітичного, економічного характеру, урізноманітнює елементи та зв’язки у
системі публічних послуг.
6. Розглянуто принципи надання публічних послуг як основоположні її
засади. Усе розмаїття принципів умовно розподілено на дві групи: загальні
(притаманні всім різновидам публічних послуг та суб’єктам їх надання у різних
сферах), спеціальні (характерні для окремих різновидів публічних послуг,
суб’єктів їх надання в окремих сферах відносин). Запропоновано перелік
принципів надання публічних послуг з обґрунтуванням потреби нормативного їх
закріплення у базовому законодавчому акті, а у подальшому й у Адміністративнопроцедурному кодексі України.
7. Охарактеризовано систему суб’єктів надання публічних послуг із
виділенням трьох підсистем: 1) органи виконавчої влади та їх територіальні
відділення; 2) органи місцевого самоврядування; 3) ЦНАП. Доведено потребу
створення єдиної розгалуженої системи спеціалізованих суб’єктів надання
публічних послуг – центрів надання публічних послуг – із забезпеченням
максимального доступу споживачів до них та посиленням реалізації принципу
професіоналізму у їхній діяльності.
8. Розкрита процедура надання публічних послуг як вид адміністративної
процедури із притаманними їй ознаками та запропоновано розглядати її як
регламентовану адміністративно-процедурними нормами діяльність суб’єктів
публічної адміністрації із розгляду заяви фізичної або юридичної особи щодо
виконання рішення уповноваженого органу, спрямованого на забезпечення її прав
і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків.
Доведено, що вона має стадійний характер, що дозволяє виділити такі послідовні
її стадії: 1) звернення особи і прийняття заяви до розгляду уповноваженим
підрозділом органу публічної адміністрації; 2) розгляд справи; 3) винесення
рішення; 4) оскарження прийнятого рішення (факультативна); 5) виконання
рішення – та надано їх характеристику й пропозиції щодо вдосконалення
правового регулювання. При цьому перша, друга, третя, п’ята стадії є
обов’язковими, а четверта – факультативна.
9.
Встановлено, що ефективному використанню ресурсу публічних
послуг сприяють гарантії забезпечення законності їх надання, які запропоновано
розглядати як вид юридичних гарантій, до їх числа віднесено: адміністративне
оскарження, судове оскарження (адміністративне судочинство), контроль і нагляд
за наданням публічних послуг, юридичну відповідальність суб’єктів надання
публічних послуг за відмову або неналежне надання публічних послуг. З метою
посилення ролі і значення відповідних гарантій сформовано пропозиції щодо
вдосконалення положень Закону України «Про звернення громадян», Кодексу
адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а також положень зразків проектного законодавства.
10. Обґрунтовано доцільність урахування позитивного, апробованого
часом і практикою зарубіжного досвіду доктринального дослідження та

нормативного закріплення засад використання ресурсу публічних послуг з
обов’язковим урахуванням специфіки та пріоритетів вітчизняного нормотворення,
правозастосування та розвитку правової науки. Досвід пострадянських держав
запропоновано врахувати в частині нормативного закріплення понятійного ряду,
прийняття базового законодавчого акта, спрощення процедури їх надання з
посиленням засад прозорості, економічності, оперативності, підвищення ролі
громадськості у контролі за наданням публічних послуг, запровадження
уніфікованої мережі суб’єктів їх надання.
11. З’ясовано, що євроінтеграційні пріоритети державотворчих процесів в
Україні, адаптація законодавства України до права Європейського Союзу
визначають потребу ґрунтовного розкриття європейських правових стандартів
надання публічних послуг та імплементації їх у вітчизняну нормотворчість та
правозастосування. Обґрунтовано доцільність імплементації правових стандартів
стосовно уніфікації процедури надання публічних послуг, монополізації надання
публічних послуг лише суб’єктами спеціальної компетентності, адміністративної
та судової моделі оскарження рішень, дій (бездіяльності) суб’єктів публічної
адміністрації щодо публічних послуг.
12. Визначено міжнародно-правові стандарти надання публічних послуг
та виділено основні напрями удосконалення вітчизняного законодавства з
надання публічних послуг у частині: 1) стандартів організаційної побудови та
функціонального призначення суб’єктів їх надання (розгалужена мережа
спеціалізованих суб’єктів); 2) стандартів надання публічних послуг
(запровадження принципів транспарентності, патріотизму, професіоналізму,
ініціативності, недискримінації тощо); 3) стандартів контролю за наданням
публічних послуг; 4) стандартів якості публічних послуг.
13. Розроблено Концепцію публічних послуг в Україні, яка складається з
трьох основних розділів (розділ І «Загальні положення», розділ ІІ «Шляхи і
способи розв’язання проблем, строки реалізації Концепції з надання публічних
послуг в Україні», розділ ІІІ «Очікувані результати реалізації Концепції з надання
публічних послуг в Україні»); виокремлено три основних пріоритетних напрями її
реалізації – доктринальний, освітній та нормативний, практичне втілення яких
сприятиме формуванню нового сучасного наукового базису для нормотворення та
правозастосування щодо максимального використання ресурсу публічних послуг.
14. Встановлено, що для нормативного забезпечення реалізації положень
відповідної Концепції доцільно внести зміни та доповнення до положень чинного
законодавства (Законів України «Про звернення громадян», «Про електронний
цифровий підпис», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу
адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення тощо), а також розробити зразки проектного законодавства
(Закону України «Про публічні послуги» як базового законодавчого акта,
Адміністративно-процедурного кодексу України тощо). Окрім того, доцільною
вбачається активізація підзаконної нормотворчості в частині прийняття типового
адміністративного регламенту надання публічних послуг, типового положення про
центр надання публічних послуг.

