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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Актуальність дослідження. Тема норматив-
но-правового регулювання адміністративно-пра-
вового статусу відіграє досить вагому роль для 
кожного суб’єкта публічної адміністрації. Сфера 
діяльності місцевих державних адміністрацій не 
є виключенням з цього правила, тому також регу-
люється адміністративними нормами права.

Оскільки місцеві державні адміністрації від-
повідають перед державою та суспільством за 
виконання норм Конституції України та інших 
законодавчих актів – це прямо впливає на якість 
життя та забезпечення прав, свобод та законних 
інтересів громадян нашої держави. Ці чинники є 
чи не одними з найважливіших для становлення 
сучасної, молодої, правової держави.

Україна має 24 області на території яких роз-
містилася численна кількість місцевих держав-
них адміністрацій, що регулюються як норматив-
но-правовими актами загальнодержавного рівня 
так і локальними нормативно-правовими актами, 
що стосуються конкретної територіальної одиниці. 

Нормативно-правові акти у цій сфері мають 
важливе значення для людей, що проживають на 
конкретній території, оскільки це безпосередньо 
стосується їхніх інтересів. Крім того, до компе-
тенції місцевих державних адміністрацій входить 
значна кількість завдань, які вони мають вирішу-
вати щодня, тому норми права також прямо впли-
вають на їх успішне вирішення.

Враховуючи вищезазначені фактори, ми вва-
жаємо, що  вони підтверджують актуальність 
теми нормативно-правового регулювання адміні-
стративно-правового статусу місцевих державних 
адміністрацій в Україні.

Важливим підґрунтям для розляду теми нор-
мативно-правового регулювання адміністратив-
но-правового статусу місцевих державних адміні-
страцій в Україні стали праці таких українських 
і зарубіжних учених, як Є. Ахромкіна, В. Авер’я-
нова, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва, В. Бакумен-
ка, О. Бандурки, І. Бачила, Ю. Битяка, Л. Воро-
нової, А. Дєгтяра, Т. Закупель, І. Ібрагімової, 
Ю. Козлова, А. Коренєва, М. Лесечка, О. Литви-
ненко, Я. Малика, В. Олуйка, Н. Нижник, І. Роз-
путенка, Г. Ситника, О. Сушинського, В. Тертич-
ки, В. Троня, А. Урсула, А. Чемериса, С. Чукут, 
В. Цвєткова, Л. Юзькова та ін.

Мета статті полягає в тому щоб на основі теорії 
адміністративного права, діючого законодавства 
розкриття теми нормативно-правового регулю-

вання адміністративно-правового статусу місце-
вих державних адміністрацій в Україні.

Виклад основних положень. Згідно з тлумач-
ним словником української мови, норма – це 
звичайний, узаконений, загальноприйнятий, 
обов’язковий порядок, стан і т. ін. Норма права, 
тлумачиться, як  загальнообов’язкове правило по-
ведінки людей, встановлене, санкціоноване і за-
безпечуване державою [1].  

Дослідженням нормативно-правових актів різ-
них галузей права займалася численна кількість 
вчених. Думки деяких вчених-адміністративістів 
розглянеми і ми. М. Куракін правове регулювання 
розуміє в широкому й вузькому значенні. Прибіч-
ники першого напряму переконані в тому, що пра-
вове регулювання – це всі або різноманітні форми 
впливу держави на свідому поведінку осіб за до-
помогою широкого спектру чинників: норм права, 
актів застосування права, юридичних договорів, 
правовідносин, забезпечення реалізації норм пра-
ва, у тому числі примусовою силою державного 
апарату, законність і правопорядок тощо. Вони 
вважають, що правове регулювання засноване на 
складній взаємодії правової свідомості, принци-
пів права, правових норм, актів їх тлумачення й 
застосування, юридичних фактів, правових відно-
син, суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, 
актів реалізації юридичних норм, правової куль-
тури, законності тощо. Прихильники протилеж-
ної думки вважають, що правове регулювання – 
лише один із способів упорядкування суспільних 
відносин, який зводиться до нормативного вста-
новлення стандартів, меж належної й можливої 
поведінки. Зокрема зазначається, що правове ре-
гулювання не можна ототожнювати зі всіма фор-
мами й засобами, що використовуються держа-
вою для упорядкування суспільних відносин. При 
широкому трактуванні цього процесу відсутня 
цілісність його розуміння, адже неможливо чітко 
визначити всю сукупність шляхів і форм впливу 
права на відносини й поведінку людей. На думку 
автора, нормативно-правове регулювання – це ви-
значення меж самореалізації суб’єктів права, за-
кріплення в правовій нормі та свідомості громадян 
можливості діяти відповідно до норм права [2].

П. Рабінович правове регулювання розуміє, 
як здійснення державною владою за допомогою 
всіх засобів владного впливу на суспільні від-
носини з метою їх упорядкування, закріплення  
й розвитку [3]. 
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Таким чином, нормативно-правове регулюван-
ня – це упорядкування суспільних відносин в тій 
чи іншій галузі за допомогою імперативного впли-
ву та санкій що встановлюють ці норми. 

Далі ми розглянемо конкретні правові норми, 
що безпосередньо регулюють сферу діяльності 
місцевих державних адміністрацій в Україні.

Звернемося до головного закону нашої держа-
ви – Конституції України. В Статті 118 зазначено, 
що Виконавчу владу в областях і районах, містах 
Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 
адміністрації. Особливості здійснення виконавчої 
влади у містах Києві та Севастополі визначають-
ся окремими законами України. Склад місцевих 
державних адміністрацій формують голови міс-
цевих державних адміністрацій. Голови місце-
вих державних адміністрацій призначаються 
на посаду і звільняються з посади Президентом 
України за поданням Кабінету Міністрів Укра-
їни. Голови місцевих державних адміністрацій 
при здійсненні своїх повноважень відповідальні 
перед Президентом України і Кабінетом Міні-
стрів України, підзвітні та підконтрольні органам 
виконавчої влади вищого рівня. Місцеві держав-
ні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам 
у частині повноважень, делегованих їм відповід-
ними районними чи обласними радами. Місцеві 
державні адміністрації підзвітні і підконтрольні 
органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення 
голів місцевих державних адміністрацій, що су-
перечать Конституції та законам України, іншим 
актам законодавства України, можуть бути від-
повідно до закону скасовані Президентом Укра-
їни, або головою місцевої державної адміністра-
ції вищого рівня. Обласна чи районна рада може 
висловити недовіру голові відповідної місцевої 
державної адміністрації, на підставі чого Прези-
дент України приймає рішення і дає обґрунтова-
ну відповідь. Якщо недовіру голові районної чи 
обласної державної адміністрації висловили дві 
третини депутатів від складу відповідної ради, 
Президент України приймає рішення про відстав-
ку голови місцевої державної адміністрації [4].

Місцеві державні адміністрації на відповідній 
території забезпечують: 1) виконання Конститу-
ції та законів України, актів Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України, інших органів 
виконавчої влади; 2) законність і правопорядок; 
додержання прав і свобод громадян; 3) виконан-
ня державних і регіональних програм соціаль-
но-економічного та культурного розвитку, про-
грам охорони довкілля, а в місцях компактного 
проживання корінних народів і національних 
меншин – також програм їх національно-куль-
турного розвитку; 4) підготовку та виконання від-
повідних обласних і районних бюджетів; 5) звіт 
про виконання відповідних бюджетів та програм;  
6) взаємодію з органами місцевого самоврядуван-

ня; 7) реалізацію інших наданих державою, а та-
кож делегованих відповідними радами повнова-
жень (Стаття 119) [4].

Таким чином, головний закон держави регла-
ментує статус голів місцевих державних адміні-
страцій та головні аспекти їхньої компетенції.

Другим не менш важливим, після конституції є 
Закон України «Про місцеві державні адміністра-
ції» в якому містяться такі положення: Місцеві 
державні адміністрації та їх місце в системі органів 
виконавчої влади. Виконавчу владу в областях і ра-
йонах, містах Києві та Севастополі здійснюють міс-
цеві державні адміністрації. Місцева державна ад-
міністрація є місцевим органом виконавчої влади і 
входить до системи органів виконавчої влади. Міс-
цева державна адміністрація в межах своїх повно-
важень здійснює виконавчу владу на території від-
повідної адміністративно-територіальної одиниці, 
а також реалізує повноваження, делеговані їй від-
повідною радою. Особливості здійснення виконав-
чої влади у містах Києві та Севастополі визнача-
ються окремими законами України (стаття 1) [5]. 

На виконання Конституції України, законів 
України, актів Президента України, актів Ка-
бінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, які відпо-
відно до закону забезпечують нормативно-правове 
регулювання власних і делегованих повноважень, 
голова місцевої державної адміністрації в межах 
своїх повноважень видає розпорядження, а керів-
ники структурних підрозділів – накази. Розпоря-
дження голів місцевих державних адміністрацій, 
прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими 
для виконання на відповідній території всіма ор-
ганами, підприємствами, установами та організа-
ціями, посадовими особами та громадянами. Акти 
місцевих державних адміністрацій, які відповідно 
до закону є регуляторними актами, розробляють-
ся, розглядаються, приймаються та оприлюдню-
ються з урахуванням вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» (стаття 6) [5].

Правовий статус місцевих державних адміні-
страцій встановлюється Конституцією України, 
Законом України «Про місцеві державні адміні-
страції» та іншими законами України. Місцеві 
державні адміністрації у своїй діяльності керу-
ються Конституцією України та іншими законами 
України, актами Президента України та постано-
вами Верховної Ради України, прийнятими відпо-
відно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої 
влади вищого рівня, а районні державні адміні-
страції в Автономній Республіці Крим – також 
рішеннями та постановами Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, рішеннями Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим, прийнятими 
у межах їх повноважень (стаття 7) [5].
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Відповідно до вищезазначеного, головним за-
коном, що регулює адіміністративно-правовий 
статус місцевих державних адміністрацій в Укра-
їні є  Закон України «Про місцеві державні адмі-
ністрації».

Правові відносини у сфері діяльності місцевих 
державних адміністрацій в Україні також регулю-
ють такі нормативно-правові акти: Закон України 
«Про державну службу»; Указ Президента Украї-
ни від 05. 11. 1996 року №1035 «Про заходи щодо 
підвищення ефективності роботи і відповідально-
сті територіальних підрозділів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади та забез-
печення їх взаємодії з Радою міністрів Автоном-
ної Республіки Крим та місцевими державними 
адміністраціями»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11. 12. 1999 року №2263 «Про затвер-
дження Типового регламенту місцевої державної 
адміністрації»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12.03.2005 року №179 «Про упоряд-
кування структури апарату центральних органів 
виконавчої влади, їх територіальних підрозділів 
та місцевих державних адміністрацій»; Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 року 
№339 «Про затвердження Порядку контролю за 
здійсненням органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої вла-
ди»; Регламент районної державної адміністрації, 
затверджений розпорядженням голови район-
ної державної адміністрації від 02.07.2018 року 
№392; Положення про апарат районної державної 
адміністрації та його структурні підрозділи, за-
тверджене розпорядженням голови районної дер-
жавної адміністрації від 02.02.2018 р. № 71 [6].

Відповідно до вищепроаналізованої інформації 
основним законом нашої держави, який регулює 
адміністративно-правового статусу місцевих дер-
жавних адміністрацій в Україні є Закон України 
«Про місцеві державні адміністрації» в якому 
систематизовано та закріплено основні норми 
організаційно-правових засад їхньої діяльності. 
Ми вважаємо, що цей закон цілком правильно 
сформовано та систематизовано.

Ознаки нормативно-правового регулювання ад-
міністративно-правового статусу місцевих держав-
них адміністрацій в Україні: регулює відносини 
у сфері діяльності місцевих державних адміністра-
цій в Україні; дані норми забезпечуються та охоро-
няються державою; мають загальнообов’язковий 
імперативний характер – закріплені на законодав-
чому рівні держави;є обов’язковими для виконання.

Нормативно-правове регулювання у сфері 
діяльності місцевих державних адміністрацій 
в Україні призначене для врегулювання суспіль-

но-важливих державно-владних повноважень 
посадових осіб вказаного органу, забезпечення 
комплексного соціально-економічного розвитку 
конретної територіальної громади та реалізації 
державної політики в зазначеній сфері з дотри-
манням  прав, свобод  та законних інтересів гро-
мадян на відповідній адміністративно-територі-
альній одиниці.

Отже, з урахуванням теорії адміністративно-
го права, думок вчених, поняття та ознак норма-
тивно-правових актів, які регламентують тему 
адміністративно-правового статусу місцевих 
державних адміністрацій в Україні, можна дій-
ти висновку, що під цим поняттям розуміється 
сукупність нормативно-правових актів, що були 
прийняті уповноваженими на це суб’єктами нор-
мотворчості у визначеній формі та за встановле-
ною процедурою,  для забезпечення виконання 
завдань делегованих їй вищими органами держав-
ної влади в межах відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці.
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Анотація

Пастушенко В. А. Нормативно-правове регулю-
вання адміністративно-правового статусу місцевих 
державних адміністрацій в Україні. – Стаття.

В статті визначено, що під поняттям норматив-
но-правового регулювання адміністративно-правового 
статусу місцевих державних адміністрацій в Україні 
розуміється сукупність нормативно-правових актів, 
що були прийняті уповноваженими на це суб’єктами 
нормотворчості у визначеній формі та за встановленою 
процедурою,  для забезпечення виконання завдань деле-
гованих їй вищими органами державної влади в межах 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
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Верховна рада України, місцева державна адміністра-
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Summary

Pastushenko V. A. Normative and legal regulation of 
the administrative and legal status of the international 
state administrations in Ukraine. – Article. 

The article determines that the concept of legal reg-
ulation of the administrative-legal status of local state 
administrations in Ukraine refers to the totality of legal 
acts adopted by authorized entities of normative creation 

in a certain form and according to the established proce-
dure, to ensure that the tasks delegated to it by higher 
authorities state power within the relevant administra-
tive-territorial unit.

Key words: administrative and legal status, Verkhov-
na Rada of Ukraine, local state administration, norma-
tive legal act, duties, public administration bodies, con-
cept, rights.


