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У статті висвітлюється юридична природа поняття «адміністративні послуги» та формулюється його визначення, аналі-
зується сучасний стан функціонування цих послуг. Досліджено чинне українське законодавство щодо визначення поняття 
«адміністративні послуги», а також розглянуто теоретичні напрацювання щодо сутності понять «послуга», «публічна послу-
га», «управлінська послуга», «муніципальна послуга», «адміністративна послуга».

Автор поділяє позицію вчених, які вважають за доцільне вживання саме терміну «адміністративні послуги» при визна-
ченні відповідного виду діяльності владних органів із надання цих послуг, оскільки прикметник «адміністративні» вказує як 
на суб’єкта надання послуги (певний владний суб’єкт, зокрема адміністрація), так і на владний (адміністративний) характер 
діяльності цього суб’єкта.

У статті визначено, що адміністративна послуга органів місцевого самоврядування є діяльністю органів місцевого само-
врядування та їх посадових осіб, яка спрямована на реалізацію передбачених законодавством України владних повноважень, 
що здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб із метою реалізації їх прав, свобод і законних інтересів, офіцій-
ним результатом якої є адміністративний (індивідуальний) акт.

Практика реалізації повноважень органами місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг і діяльність 
у сфері їх упорядкування свідчить про наявність значних розбіжностей як серед органів місцевого самоврядування, так і 
місцевих органів державної виконавчої влади щодо назви, кількості та обсягу адміністративних послуг, які вони надають. 
Разом із тим не викликає сумнівів, що публічні послуги, в тому числі й адміністративні, мають надаватися громадянам та юри-
дичним особам органами, що знаходяться якомога ближче до споживачів цих послуг, тобто вони мають бути прерогативою і 
провідною функцією саме органів місцевого самоврядування, які мають найтісніший контакт із місцевим населенням. Вра-
ховуючи природу та сутність місцевого самоврядування, територіальні громади мають не лише право, а й реальну здатність 
самостійно вирішувати всі питання місцевого значення.

Ключові слова: публічна влада, територіальна громада, децентралізація влади, муніципалітет, місцева влада, управління.

The article highlights the legal nature of the concept of “administrative services” and formulates its definition, analyzes the cur-
rent state of functioning of these services. The author investigates the current Ukrainian legislation on the definition of the concept of 
“administrative services”, as well as examines theoretical developments on the essence of the concepts of “service”, “public service”, 
“administrative service”, “municipal service”.

The author shares the view of scholars who consider it appropriate to use the term “administrative services” to determine the appro-
priate type of activity of the authorities to provide these services, since the adjective “administrative” refers to the entity providing the 
service (a certain authority, in particular, administration), and the power (administrative) nature of the activity of this entity.

The article defines that the administrative service of local self-government bodies is the activity of local self-government bodies 
and their officials, which is aimed at the realization of the powers, provided by the legislation of Ukraine, carried out at the initiative 
of individuals and legal entities, in order to exercise their rights, freedoms and legal interests, the official result of which is an admin-
istrative (individual) act.

The practice of exercising powers of local self-government bodies to provide administrative services and activities in the field of 
their ordering indicates that there are significant differences between the local self-government bodies and local state executive bodies 
regarding the name, number and volume of administrative services provided by them. However, there is no doubt that public services, 
including administrative ones, should be provided to citizens and legal entities, as close as possible to the consumers of these services, 
that is, they should be the prerogative and leading function of the local self-government bodies, which have the closest contact with the 
local population. Given the nature of local self-government, territorial communities have not only the right, but also the real ability to 
independently resolve all issues of local importance.

Key words: public authority, territorial community, decentralization of power, municipality, local power, government.

Постановка проблеми. Однією з визначаль-
них ознак сучасної української держави визнають 
запровадження таких відносин між місцевою вла-
дою та відповідною територіальною громадою, сут-
ність яких полягає не в управлінні суспільством, а 
в наданні послуг, у «служінні» інтересам суспіль-
ства і людини. Саме через місцеве самоврядування 
найповніше може бути реалізована ідея здійснення 
влади народом, вирішено важливі питання надання 

адміністративних послуг. Час показав, що саме міс-
цеве самоврядування здатне ефективно здійснюва-
ти владні повноваження і забезпечувати юридичне 
оформлення умов реалізації фізичними та юридич-
ними особами прав, свобод і законних інтересів за їх 
заявою. Тому важливою віхою на шляху формування 
місцевого самоврядування стало передання певних 
адміністративних послуг органам місцевого само-
врядування [1, с. 91–92].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням надання адміністративних послуг населенню 
в різний час вже присвячувалася увага у вітчиз-
няній юридичній літературі. Так, деякі аспекти 
висвітлюються у наукових працях В.Б. Авер’янова, 
О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, 
Р.П. Безсмертного, В.М. Гаращука, І.П. Голоснічен-
ка, С.Л. Дембіцької, І.Б. Коліушка, В.К. Колпакова, 
А.В. Ліпенцева, Н.Р. Нижника, О.Ю. Оболенсько-
го, Г.М. Писаренко, В.М. Сороко, В.П. Тимощука, 
О.М. Чемериса та інших. 

Враховуючи значну кількість наукових дослі-
джень із питань визначення та надання адміні-
стративних послуг, необхідно зазначити, що вони 
здебільшого стосуються адміністративних послуг 
загалом, а низка проблем надання цих послуг органа-
ми місцевої влади досі залишаються не вирішеними, 
що ускладнює роботу органів місцевого самовряду-
вання у сфері надання адміністративних послуг. 

Метою статті є дослідження поняття адміністра-
тивних послуг, які надають саме органи місцевого 
самоврядування.

Виклад основного матеріалу. З кінця 80-х років 
минулого століття різні розвинуті країни світу, 
зокрема Велика Британія, США, Канада, Фінляндія, 
Швеція, Нідерланди почали запроваджувати клієн-
тоорієнтовані моделі обслуговування громадян, тоб-
то організацію роботи органів влади з громадянами 
за принципами приватного сектору. Суть цих змін 
полягала у переорієнтуванні заскорузлої бюрокра-
тичної машини на гнучкішу, приязнішу до грома-
дян систему обслуговування. Тоді ж почали вико-
ристовувати й оцінювання роботи владних органів, 
і якість надання публічних (у тому числі й адміні-
стративних) послуг за критеріями результативності, 
своєчасності, професійності, компетентності, приві-
тності та зручності. При цьому категорія «послуг» 
у публічному, в тому числі муніципальному секторі, 
у своїй основі має те саме навантаження, що й у при-
ватному секторі, – це діяльність щодо задоволення 
певних потреб особи, яка здійснюється переважно за 
зверненням цієї особи [2, с. 4].

Безумовно, що акцент на «служіння», «надан-
ня послуг» є надзвичайно корисним для будь-якої 
сучасної держави, особливо для посттоталітарних 
держав, які намагаються долати шлях демократиза-
ції. Орієнтація на потреби та інтереси клієнта (спо-
живача, замовника) з боку органів публічної адміні-
страції є беззаперечним позитивом теорії публічних 
послуг, в тому числі й адміністративних як частини 
публічних послуг [3, с. 164]. 

Протягом останніх років теорія адміністратив-
них послуг в Україні зазнала суттєвих змін. Відомо, 
що ідея адміністративних послуг прийшла в нашу 
державу всередині 90-х років минулого століття із 
західних країн, де в той час набула розквіту доктри-
на «нового публічного управління (менеджменту)» 
та орієнтація держави (влади) на громадянина як 
клієнта. В 1998 році ідея адміністративних (управ-
лінських) послуг вперше була зафіксована в націо-
нальному документі державної політики – в Концеп-
ції адміністративної реформи в Україні [4].

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції розвитку системи надан-
ня адміністративних послуг органами виконавчої 
влади» від 15 лютого 2006 року № 90-р визначало-
ся, що послуги, які надають органи державної вла-
ди, органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації, що перебувають в їх управлін-
ні, становлять сферу публічних послуг, які залежно 
від суб’єкта, який їх надає, поділяються на державні 
та муніципальні послуги. 

В Концепції зазначено, що муніципальні послу-
ги надаються органами місцевого самоврядування, а 
також органами виконавчої влади та підприємства-
ми, установами, організаціями в порядку виконання 
делегованих органами місцевого самоврядування 
повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету. 
Важливим складником як державних, так і муніци-
пальних послуг є адміністративні послуги – резуль-
тат здійснення владних повноважень уповноваже-
ним суб’єктом, який 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) [5]. 

Наступним кроком щодо законодавчого врегу-
лювання адміністративних послуг стало прийнят-
тя таких нормативно-правових актів як Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упо-
рядкування адміністративних послуг» [6], «Дея-
кі питання надання адміністративних послуг» [7], 
«Про Реєстр адміністративних послуг» [8], в яких 
визначалися на нормативному рівні такі терміни як 
«адміністративна послуга», «адміністративний акт», 
«стандарт адміністративної послуги», «реєстр адмі-
ністративних послуг» тощо. У 2012 році було при-
йнято Закон України «Про адміністративні послуги» 
[9], який визначив правові засади реалізації прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
адміністративні послуги» адміністративна послу-
га – це результат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних послуг за зая-
вою фізичної або юридичної особи, спрямований на 
набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 
такої особи відповідно до закону. Серед суб’єктів 
надання адміністративної послуги Закон України 
«Про адміністративні послуги» виділяє і органи міс-
цевого самоврядування та їх посадових осіб.

Законодавством адміністративна послуга визнача-
ється як результат здійснення владних повноважень, 
у наукових працях послугу переважно розглядають як 
саму діяльність [10, с. 120; 11, с. 456], обслуговуван-
ня [12, с. 8], дію, вчинок, які приносять користь іншо-
му, вид діяльності, робіт, особливий вид продукції, 
результат взаємодії виконавця зі споживачем, об’єкт 
продажу у вигляді дій, вигод або задоволень, будь-
який захід або вигоду, форму вияву повноважень [13].

Великий тлумачний словник української мови 
визначає термін «послуга» як дію, вчинок, що при-
носить користь, надає допомогу іншому; діяльність 
підприємств, організацій, окремих осіб, виконувану 
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для задоволення чиїхось потреб, обслуговування; 
систему господарсько-побутових вигод, які нада-
ються населенню [14, с. 433]. Деякі вчені вважають, 
що послугою є діяльність, спрямована на отримання 
лише нематеріального результату [15, с. 171]. Свого 
часу О. Йоффе зазначав, що послуга – це діяльність, 
результат якої не отримує матеріального або упред-
метненого втілення; він відображається в юридичних 
наслідках – придбанні права та обов’язків суб’єктом, 
для якого він створюється [16, с. 448–449]. 

Юридична значимість власне адміністративної 
послуги повинна полягати не стільки у нормативному 
закріпленні підстав її надання, скільки в юридичних 
наслідках її отримання, що частково відображено в її 
законодавчому визначенні [17, с. 12–13]. На думку 
більшості вчених, у понятті «адміністративні послу-
ги» прикметник «адміністративні» вказує на суб’єкт, 
який надає такі послуги та характеризує владно-
публічну природу діяльності цих органів щодо надан-
ня таких послуг. Проте підходи до сутності поняття 
«адміністративна послуга» дещо відрізняються.

Ґрунтовний розвиток теорії адміністративних 
послуг зумовлений тим, що на її початку в Україні 
та в авангарді розвитку стояли правники-адміністра-
тивісти, зокрема В.Б. Авер’янов та І.Б. Коліушко. 
Останній навіть порушив питання про виділення 
адміністративних послуг у повноцінний інститут 
адміністративного права [18, с. 103–105].

У багатьох наукових роботах поняття «управлін-
ські» та «адміністративні послуги» ототожнюються. 
На думку І. Голосніченка, управлінську послугу слід 
розуміти як створення організаційних умов для реалі-
зації свого права громадянином або іншим суб’єктом 
адміністративно-правових відносин. Не кожна роз-
порядча діяльність, навіть спрямована на реаліза-
цію прав і свобод громадян, є послугою [19, с. 88]. 

К.В. Ніколаєнко наводить аргументи щодо доціль-
ності використання саме терміну «адміністративні 
послуги» замість «управлінські послуги», розумію-
чи під ними не лише юридично оформлені дії, але 
й рішення уповноважених суб’єктів (органів публіч-
ної адміністрації), що є необхідною умовою для реа-
лізації конституційних прав і свобод суб’єктів звер-
нення (фізичних і юридичних осіб) [20, с. 320]. 

Г.М. Писаренко визначає адміністративну послу-
гу як правовідносини, які виникають при реалізації 
суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи 
(за їх заявою) у процесі публічно-владної діяльнос-
ті адміністративного органу для отримання певного 
результату. При цьому науковець наголошує, що тер-
мін «адміністративна послуга» спрямований не на 
виокремлення нового виду відносин між державни-
ми органами і приватними (фізичними та юридич-
ними) особами, а на змістовну переоцінку характеру 
їхніх взаємовідносин [21, с. 8].

Е.Ф. Демський вважає, що адміністративна 
послуга – це вчинення органом (посадовою осо-
бою) владних повноважень, дій, які забезпечують 
юридичне оформлення надання суб’єкту звер-
нення відповідних повноважень, спрямованих на 
набуття, зміну чи припинення прав і обов’язків 
для задоволення власних потреб морального, мате-

ріального або особистого характеру [22, с. 89].  
Є.О. Легеза зазначає, що адміністративна послуга – 
це не лише результат правозастосовної діяльності 
владних органів (що є лише завершальною стаді-
єю), а й насамперед увесь процес процедури, почи-
наючи з подання заяви до оскарження правозасто-
совного акту [23, с. 34].

Автор поділяє позицію вчених, які вважають за 
доцільне вживання саме терміну «адміністратив-
ні послуги» щодо визначення відповідного виду 
діяльності владних органів із надання цих послуг, 
оскільки прикметник «адміністративні» вказує як на 
суб’єкта надання послуги (певний владний суб’єкт, 
зокрема адміністрація), так і на владний (адміністра-
тивний) характер діяльності цього суб’єкта.

Щодо визначення послуг, які надають органи 
місцевого самоврядування, і законодавець, і дея-
кі науковці використовують термін «муніципальні 
послуги». В Енциклопедії державного управління 
муніципальна послуга визначається як базовий еле-
мент всієї муніципальної діяльності, основа еконо-
мічних і соціальних відносин між людьми на терито-
рії села, селища чи міста [24, с. 226]. 

В.П. Тимощук визначає муніципальні послу-
ги як послуги, які надають органи місцевого само-
врядування та комунальні підприємства, установи, 
організації [25, с. 119]. Д. Сухінін зазначає, що муні-
ципальна послуга – це публічна послуга, зокрема 
адміністративного, управлінського, соціального, жит-
лово-комунального спрямування, яка надається під 
відповідальність і в межах компетенції органу місце-
вого самоврядування як власне ним, його організаці-
ями, так і з залученням бізнесових і некомерційних 
структур, діяльність яких із надання послуг зазначе-
ного типу перебуває у сфері координації та контролю 
органу місцевого самоврядування [26, с. 262]. 

О. Гуненкова вважає, що муніципальними є послу-
ги, які надаються безпосередньо сільськими, селищ-
ними та міськими радами (або їх виконавчими орга-
нами) під їх повну відповідальність, або надаються 
державними, комунальними, приватними чи громад-
ськими організаціями, установами, підприємствами 
та підприємцями за умови повного або часткового 
фінансування, правового регулювання та контролю 
такими органами місцевого самоврядування. Муні-
ципальні адміністративні послуги розглядаються як 
діяльність сільських, селищних і міських рад (або 
їх виконавчих органів) із реалізації владних повно-
важень з метою задоволення потреб фізичних або 
юридичних осіб в отриманні адміністративного акту 
(документу або дії), спрямованого на набуття, зміну 
чи припинення прав та/або обов’язків таких осіб від-
повідно до закону за їх заявою [27].

Висновки. Отже, адміністративні послуги орга-
нів місцевого самоврядування – це діяльність органів 
місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, 
спрямована на реалізацію передбачених законодав-
ством України владних повноважень, які здійсню-
ється за ініціативою фізичних та юридичних осіб, 
спрямована на реалізацію їх прав, свобод і законних 
інтересів, офіційним результатом якої є адміністра-
тивний (індивідуальний) акт.
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