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ВИЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Постановка проблеми. Інститут оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса, зокрема 
надання адміністративних послуг, нерозривно 
пов’язаний із функціонуванням адміністративної 
юстиції, яку як юридичне явище не можна назва-
ти абсолютно новим правовим інститутом вітчиз-
няної правової науки і законодавства. Найчасті-
ше державу для громадянина уособлюють саме 
надавачі адміністративних послуг – чиновники 
та посадові особи, що видають ліцензії, довідки, 
сертифікати. Фактично лише в моменти стояння 
в чергах та відчуття своєї неспроможності грома-
дянин замислюється над вічним питанням потре-
би в держави як апараті примусу, а не в апараті 
служіння народу. Громадяни у відносинах із вла-
дою не повинні бути прохачами, а споживачами 
послуг. При цьому держава в особі публічних 
суб’єктів орієнтується на потреби особи, так само 
як у приватному секторі надавачі послуг орієнту-
ються на потреби споживача («клієнта»), його за-
пити та очікування [1, c. 116]. 

Стан дослідження проблеми. Теоретичним 
підґрунтям надання адміністративних послуг 
розглядалися наступними вченими як: К.К. Афа-
насьєвим, С.О. Барановим, В.М. Бесчастним, 
Н.В. Васильєвою, Д.О. Власенко, В.Л. Грохоль-
ським, І.П. Голосніченком, І.В. Дроздовою, 
О.Ю. Іващенко, Ю.В. Іщенком, Р.А. Калюжним, 
С.Ф. Константіновим, І.Б. Коліушко, Є.О. Леге-
зою, ОМ. Острах, В.В. Столбовою, Г.М. Писарен-
ко, О.О. Сосновиком,  В.П. Тимощуком та ін. Се-
ред досліджень, які безпосередньо присвячені 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
публічної адміністрації слід виокремити дисер-
тації захищені у 2012 році О.Ю. Іващенко [2] та 
О.С. Духневич [3].

Однак комплексного наукового дослідження 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності підроз-
ділів Міністерства юстиції України з надання ад-
міністративних послуг в Україні не проводилося. 

Метою статті є розкриття стану наукової роз-
робки оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
підрозділів Міністерства юстиції України з надан-
ня адміністративних послуг в Україні. 

Для вирішення поставленої мети, автором по-
ставленні такі завдання: 1) дослідити тлумачення 
різних науковців та нормативно-правові акти з 
категорії «адміністративні послуги», «оскаржен-

ня рішень, дій чи бездіяльності»; 2) дати ознаки 
категорії оскарження рішень, дій чи бездіяльно-
сті підрозділів Міністерства юстиції України з на-
дання адміністративних послуг.

Виклад основного матеріалу. Згідно розпоря-
дження Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Концепції розвитку системи надання адмі-
ністративних послуг органами виконавчої влади» 
під адміністративною послугою розуміється як 
результат здійснення владних повноважень упов-
новаженим суб’єктом, що відповідно до закону 
здійснює юридичне оформлення умов реалізації 
фізичними та юридичними особами прав, свобод і 
законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, 
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення 
реєстрації тощо) [4].

Проект Концепції реформування публічної ад-
міністрації в Україні визначає  адміністративну 
послугу як спрямовану на забезпечення (юридич-
не оформлення) умов для реалізації суб’єктивних 
прав, виконання обов’язків фізичної або юридич-
ної особи «позитивна» публічно–службову діяль-
ність органу публічної адміністрації, яка здійсню-
ється за заявою цієї особи [5, с. 6]. 

Відповідно до Концепції розвитку системи 
надання адміністративних послуг органами ви-
конавчої влади, схваленої розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. 
№ 90-р, адміністративна послуга – це результат 
здійснення владних повноважень уповноваженим 
суб’єктом, що, відповідно до закону, забезпечує 
юридичне оформлення умов реалізації фізичними 
та юридичними особами прав, свобод і законних 
інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), 
сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації 
тощо) [8].  Дещо похожим дається  поняття в Зако-
ні України «Про адміністративні послуги», а саме 
в статті 1 під адміністративною послугою законо-
давець розуміє  результат здійснення владних по-
вноважень суб’єктом надання адміністративних 
послуг за заявою фізичної або юридичної особи, 
спрямований на набуття, зміну чи припинення 
прав та/або обов’язків такої особи відповідно до 
закону [9]. 

Так, О. Люхтергандт  вважає, що поняття адмі-
ністративних послуг не охоплює речових (напри-
клад, видача самої ліцензії) і фінансових послуг 
(видача грошей соціально незахищеним особам), 
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розуміючи при цьому під адміністративними 
(управлінськими) послугами «позитивні» інди-
відуальні акти, які приймаються з метою задово-
лення певних інтересів фізичних або юридичних 
осіб [6, с. 27]. 

Вчений з адміністративного права Г.М. Чмі-
ленко вважає, що взаємовідносини осіб з органами 
влади передбачають здійснення останніми різно-
манітних процедурних дій, які, до речі, існували 
і раніше (наприклад, реєстрація суб’єктів під-
приємницької діяльності, легалізація об’єднань 
громадян, призначення субсидій, пенсій), однак 
на концептуальному рівні майже не розглядали-
ся, а на нормативному розглядалися фрагментар-
но, що, у свою чергу, сприяло появі зловживань 
з боку посадових осіб і обмеженню прав, свобод та 
інтересів фізичних та юридичних осіб [7, с. 140]. 

Так в дисертації Г. М. Писаренко зазначає, що 
адміністративна послуга – це правовідносини, що 
виникають при реалізації суб’єктивних прав фі-
зичної або юридичної особи (за їх заявою) в проце-
сі публічно–владної діяльності адміністративного 
органу для отримання певного результату [11].

Такі відомі вчені, як В.К. Колпаков, О.В. Кузь-
менко, Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан, надають поняття 
адміністративних послуг у широкому та вузько-
му розуміннях, а саме: «адміністративна послу-
га – 1) юридичне оформлення суб’єктом публіч-
ної адміністрації результатів розгляду справи, 
яка виникла за зверненням фізичної, юридичної 
або іншої колективної особи щодо реалізації сво-
їх прав, свобод, законних інтересів; 2) результат 
здійснення владних повноважень уповноваженим 
суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує 
юридичне оформлення умов реалізації фізичними 
та юридичними особами прав, свобод і законних 
інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), 
сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації 
тощо)» [10, с. 6].

Дещо інше визначення адміністративної по-
слуги дає Є.О. Легеза, а саме як врегульовану ад-
міністративно–правовими нормами діяльність 
органів публічної адміністрації із розгляду заяви 
фізичної або юридичної особи про видачу адміні-
стративного акта (дозволу, ліцензії, реєстрації, 
посвідчення, сертифіката тощо), спрямовану на 
забезпечення її прав і законних інтересів та/або на 
виконання особою визначених законом обов’язків 
[12, с. 16].

Отже, враховуючи зазначені підходи, можна 
виокремити основні теоретичні підходи до розу-
міння сутності адміністративних послуг: по-пер-
ше, як різновид правовідносин (Г.М. Писарен-
ко); по-друге, як форму юридичного закріплення 
результату розгляду відповідної справи або як 
результат здійснення владних повноважень упов-
новаженим суб’єктом (В.К. Колпаков, О.В. Кузь-
менко, Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан); по-третє, як 

спосіб забезпечення реалізації фізичними та юри-
дичними особами їх суб’єктивних прав, охоро-
нюваних законом інтересів та виконання право-
вих обов’язків (В.Б. Авер’янов, К.К. Афанасьєв, 
І.В. Дроздова [13], Є.О. Легеза О.О. Сосновик). 

Не можна не виокремити значний внесок вче-
них адміністративістів, які приділили значну 
увага питанням надання адміністративних по-
слуг в різних сферах або певному суб’єктові, а 
саме: Бондаренко І.О. Організаційно-правові ос-
нови надання послуг в галузі митної справи» [17]; 
Булковський Т.О. «Управління якістю надання 
адміністративних послуг Міністерством вну-
трішніх справ України [18]; Воронятніков О.О. 
«Адміністративно–правовий статус державної 
міграційної служби України» [19]; Горбатюк В.І. 
«Механізми надання адміністративних послуг у 
сфері управління державними фінансами» [20]; 
Дембіцька С.Л. «Правові засади діяльності з на-
дання адміністративних послуг населенню Укра-
їни органами місцевого самоврядування» [21]; 
Костін О.Ю. «Адміністративні послуги, що нада-
ються Державною прикордонною службою Укра-
їни» [22]; Мордвін І. А. «Адміністративні послу-
ги податкових органів України» [23]; Скоромний 
Я.І. «Адміністративні послуги у сільському гос-
подарстві України [24]; Сорокіна І.С.  «Районна 
державна адміністрація як суб’єкт надання ад-
міністративних послуг» [25]; Тер-Степанян О.В. 
«Адміністративно-правові засади надання адмі-
ністративних послуг у сфері телекомунікацій та 
поштового зв’язку» [26]; Химичук К.В. «Правове 
регулювання надання адміністративних послуг 
органами юстиції України» [27] тощо.

Проблем розгляду та вирішення окремих ка-
тегорій публічно–правових спорів необхідно 
виокремити наступні дисертаційні дослідження:  
М. Смокович «Дослідження особливостей прова-
дження у справах щодо оскарження нормавтив-
но-правових актів» (2008) [14, с. 16–37], О. Кон-
стантий «Окремі питання оскарження правових 
актів у порядку адміністративного судочинства» 
(2008) [15, с. 27–34], Я. Рябченко «Правове регу-
лювання провадження щодо оскарження норма-
тивно–правових актів» (2009) [16, с. 24–27] тощо.

Так, О.Ю. Іващенко, під адміністративним 
оскарженням у сфері діяльності ОВС України ро-
зуміє подання і розгляд звернень, у яких містить-
ся: а) вимога щодо поновлення прав, порушених 
діями або бездіяльністю працівників ОВС; б) ви-
мога про захист законних інтересів, порушених 
діями або бездіяльністю працівників ОВС.

Д.О. Власенко виділяє, наступні ознаки оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності органів пу-
блічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг: 

1. Безпосередня ініціатива (заява) фізичних та 
юридичних осіб. Оскарження рішень, дій чи без-
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діяльності органів публічної адміністрації щодо 
адміністративних послуг надаються лише за без-
посередньою ініціативою (заявою) фізичних та 
юридичних осіб, незалежно від самої форми заяви 
особи (усна чи письмова) та порядку її отримання 
органом влади.

2. Імперативність правового регулювання 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
публічної адміністрації з надання адміністратив-
ної послуги. Оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності органів публічної адміністрації з надання 
адміністративної послуги можливе лише у випад-
ку, коли є спеціальне правове регулювання по-
рядку оскарження такої послуги. Вимога особи до 
органу влади вчинити якісь дії на її користь може 
розглядатися як адміністративна послуга лише 
тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко рег-
ламентованим. Не можна оскаржити рішення, дії 
чи бездіяльність органів публічної адміністрації з 
надання адміністративної послуги, якщо її надан-
ня не передбачено законом.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
органів публічної адміністрації з надання адміні-
стративної послуги визначені органом виконавчої 
влади або місцевого самоврядування. За загаль-
ним правилом, оскарження рішень, дій чи безді-
яльності органів публічної адміністрації з надан-
ня адміністративної послуги можна звернутися 
лише до певного (тільки одного) органу влади, 
визначеного законом, на відміну від інших видів 
звернень, які можуть бути розглянуті та вирішені 
більш широким колом суб’єктів.

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
органів публічної адміністрації з надання адміні-
стративної послуги здійснюється по відповідній 
процедурі. Наприклад, якщо оскарження послуги 
здійснюється в адміністративному (позасудовому) 
порядку тога позивач може оскаржити послуги 
тільки в межах органу влади, який видав послугу 
або до вищестоящого підрозділу. 

5. Результатом оскарження рішень, дій чи без-
діяльності органів публічної адміністрації з на-
дання адміністративної послуги є індивідуальний 
акт типової форми або адміністративним актом 
буде рішення органу про   реєстрацію чи видачу 
свідоцтва або відновлення права на отримання 
певної адміністративної послуги в порядку адмі-
ністративного судочинства тощо [28, с. 66].

Висновки. Таким чином, виходячи, з наукових 
розробок виділимо ознаки  оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності підрозділів Міністерства 
юстиції України з надання адміністративних по-
слуг: предметом оскарження є правовідносини під 
час діяльності підрозділів Міністерства юстиції 
України; безпосередня ініціатива (заява) фізич-
них та юридичних осіб;  імперативність правового 
регулювання; здійснення по відповідній адміні-
стративній процедурі; результатом оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності підрозділів Міністер-
ства юстиції України з надання адміністративної 
послуги є індивідуальний акт типової форми або 
адміністративний акт.

Під оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
нотаріуса з надання адміністративних послуг  слід 
розуміти процедура звернення із захистом своїх 
прав та охоронюваних законом інтересів спрямо-
вана на розгляд і вирішення судом справ, пов’я-
заних із вчиненими дій підрозділів Міністерства 
юстиції України або відмовою у їх вчиненні.

В той же час аналіз наукових публікацій, мо-
нографічних досліджень, практичних рекомен-
дацій, а також результати діяльності оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності підрозділів Міністер-
ства юстиції України з надання адміністративних 
послуг в Україні свідчать, що комплексного нау-
кового підходу потребує дослідження особливос-
тей оскарження рішень, дій чи бездіяльності під-
розділів Міністерства юстиції України з надання 
адміністративних послуг. 
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Анотація

Мілевський А. П. Визначення та сутність оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності підрозділів Мініс-
терства юстиції України щодо надання адміністратив-
них послуг. – Стаття.

Наукова стаття присвячена висвітленню стану нау-
кової розробки оскарження рішень, дій чи бездіяльно-
сті підрозділів Міністерства юстиції України з надан-
ня адміністративних послуг в Україні. Розглядаються 
підходи щодо розуміння категорій  адміністративних 
послуг та оскарження рішень, дій чи бездіяльності під-
розділів Міністерства юстиції України. 

Ключові  слова: послуга, адміністративна послу-
га, дії, бездіяльність, підрозділ, Міністерство юстиції 
України, оскарження, органи публічної адміністрації, 
рішення.

Аннотация
Милевский А. П. Определение и сущность обжало-

вания решений, действий или бездействия подразде-
лений Министерства юстиции Украины относительно 
предоставления административных услуг. – Статья.

Научная статья посвящена освещению состояния 
научной разработки обжалования решений, действий 
или бездействия подразделений Министерства юсти-
ции Украины по предоставлению административных 
услуг в Украине. Рассматриваются подходы к понима-
нию категорий административных услуг обжалования 
решений, действий или бездействия подразделений 
Министерства юстиции Украины.

Ключевые слова: услуга, административная услуга, 
действия, бездействие, подразделение, Министерство 
юстиции Украины, обжалование, органы публичной 
администрации, решения.

Summary

Milevskyi A. P. Definition and essence of appeal 
against decisions, actions or inactivity of the units of the 
Ministry of Justice of Ukraine regarding the provision 
of administrative services. – Article.

The scientific article is devoted to highlighting the 
state of scientific development of appeals against deci-
sions, actions or inactivity of the units of the Ministry of 
Justice of Ukraine on the provision of administrative ser-
vices in Ukraine. Approaches to understanding categories 
of administrative services and appeals against decisions, 
actions or inactivity of units of the Ministry of Justice of 
Ukraine are considered.

Key  words:  service, administrative service, actions, 
inaction, unit, Ministry of Justice of Ukraine, appeal, 
public administration bodies, decisions.


