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THE PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION 
OF PROVIDING THE ADMINISTRATIVE SERVICES PRINCIPLES 

IN UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Стаття присвячена особливостям реалізації принципів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних 
громадах. Запропоновано  нормативно закріпити принцип сумісності або компатибільності (узгодженості), тобто уникнення 
різнонаправленості, а також принцип уніфікації або стандартизації.
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Статья посвящена особенностям реализации принципов предоставления административных услуг в объединенных 
территориальных общинах. Предложено нормативно закрепить принцип совместимости или компатибильности (согласован-
ности), то есть избежания разнонаправленности, а также принцип унификации или стандартизации.

Ключевые слова: объединенные территориальные общины, административные услуги.

The article deals with the peculiarities of the implementation of providing the administrative services principles in the united 
territorial communities (amalgamated hromadas). It is proposed to standardize the principle of compatibility or compatibility 
(coherence), to avoidance of multi-directionality and to standardize the principle of unification or standardization.
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Постановка проблеми. Забезпечення реалізації 
застосування принципів надання адміністративних 
послуг органами місцевого самоврядування є одним 
із пріоритетних для побудови демократичної та пра-
вової держави. Органи місцевого самоврядування 
є найбільш наближеними до людини, оскільки такі 
органи уповноважені законодавством на вирішення 
більшості питань у житловій, будівельній, соціаль-
ній, культурній та інших сферах. Законом України 
«Про адміністративні послуги» лише закріплено 
принципи, на яких має здійснюватися надання адмі-
ністративних послуг, тому для розуміння їх засто-
сування в об’єднаних територіальних громадах 
необхідне тлумачення та наукове вивчення. Отже, 
актуальним є дослідження законодавчого та науково-
го підґрунтя, діяльності зі створення належних умов 
для реалізації принципів надання адміністративних 
послуг в об’єднаних територіальних громадах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Інституту адміністративних послуг при-
свячено велику кількість праць учених, зокре-
ма  В. Авер’янова,  К. Афанасьєва,  В. Тимощука, 
С. Ківалова, М. Ославського, М. Остраx, Б. Коліуш-
ко, А. Ліпенцева, Ю. Жук, Ю. Шарова, О. Солов-
йової та інших. Зважаючи на значний внесок уче-
них-адміністративістів в удосконалення інституту 
адміністративних послуг в Україні, подальшого 
дослідження  потребують принципи надання адміні-
стративних послуг, що надаються об’єднаними тери-
торіальними громадами.

Мета статті – проаналізувати особливості реа-
лізації принципів надання адміністративних послуг 
в об’єднаних територіальних громадах та запропо-

нувати можливі механізми вдосконалення системи 
принципів надання адміністративних послуг.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сут-
ність принципів адміністративних послуг та їх реа-
лізацію органами місцевого самоврядування, необ-
хідно керуватися єдиними теоретичними засадами, 
в тому числі щодо розуміння принципів, зосеред-
жуючи увагу на особливостях їх застосування 
в об’єднаних територіальних громадах.

Принципи надання адміністративних послуг 
є складною системою, тобто взаємопов’язаними 
та взаємозалежними. Усі принципи мають велике 
значення, позаяк безпосередньо пов’язані з організа-
цією роботи в об’єднаних територіальних громадах, 
а основне їх завдання – оптимізувати роботу, зроби-
ти її більш ефективною і злагодженою. 

У науцi адмiнiстративного права принци-
пи розглядаються як основнi засади, iдеї, що 
xарактеризуються унiверсальнiстю, загальною 
значущiстю, вищою iмперативнiстю. Тому саме прин-
ципи є тим пiдґрунтям, яке дасть змогу заxистити 
права i законнi iнтереси особи у вiдносинаx з держа-
вою, сприятиме обмеженню проявiв свавiлля, бюро-
кратизму та корупцiї з боку службовцiв, пiдвищить 
ефективнiсть роботи органiв державної влади 
[1, с. 65].

Правовою основою для закріплення принципів 
надання адміністративних послуг у національному 
законодавстві є Конституція України та міжнародні 
нормативно-правові акти. 

Одним з орієнтирів для формування та закрі-
плення принципів надання адміністративних послуг 
в органах місцевого самоврядування в українському 
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законодавстві є Європейська хартія місцевого само-
врядування, яку Верховна Рада України ратифіку-
вала 15 липня 1997 року. Країни-підписанти Хартії 
домовились, що право громадян на участь в управ-
лінні державними справами є одним з демократич-
них принципів, які поділяються всіма державами. 
Хартією визначено, що  посилення місцевого само-
врядування в різних країнах Європи є важливим вне-
ском у розбудову Європи на принципах демократії 
і децентралізації влади [2].

Вiдповiдно до статтi 4 Закону України «Про адмі-
ністративні послуги» державна політика у сфері 
адміністративних послуг базується на принципаx: 
верxовенства права, у тому числi законностi та юри-
дичної визначеностi; стабiльностi; рiвностi перед 
законом; вiдкритостi та прозоростi; оперативностi 
та своєчасностi; доступностi iнформацiї про надання 
адмiнiстративниx послуг; заxищеностi персональниx 
даниx; рацiональної мiнiмiзацiї кiлькостi документiв 
та процедурниx дiй, що вимагаються для отри-
мання адмiнiстративниx послуг; неупередженостi 
та справедливостi; доступностi та зручностi для 
суб’єктiв звернень [3, ст. 4].

Розглянемо сутнісні характеристики та осо-
бливості реалізації кожного з вищевказаних прин-
ципів під час надання адміністративних послуг 
в об’єднаних територіальних громадах.

Зважаючи на багатогранність думок науковців 
щодо дефініції принципу верховенства права, у тому 
числі законності та юридичної визначеності, важли-
вим є висвітлення ключових аспектів його тлумачен-
ня, зокрема його застосування до об’єднаних терито-
ріальних громад у сфері надання адміністративних 
послуг.

Як свідчить сучасний теоретичний і прикладний 
досвід, найбільш продуктивним для розуміння вер-
ховенства права є тлумачення його як певної суми 
тісно переплетених між собою принципів, які є необ-
хідними для будь-якого демократичного суспільного 
устрою [4, с. 10].

Принцип законності закріплений Основним Зако-
ном, а саме статтею 19 визначено, що органи місце-
вого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та закона-
ми України [5]. 

Погоджуємося з думкою  В. Лемак, який запропо-
нував верховенство права пов’язувати не тільки і не 
стільки з вимогами до змісту закону, скільки з про-
цедурою його прийняття. На думку цього автора, 
прийнятий за демократичними процедурами закон 
не може суперечити верховенству права [6, с. 44–51]. 
Таке розуміння принципу законності реалізовується 
шляхом закріплення процедури прийняття норма-
тивно-правових актів, що регулюють порядок надан-
ня адміністративних послуг в об’єднаних територі-
альних громадах. 

Принцип юридичної визначеності як необхідна 
умова дотримання принципу верховенства права 
полягає у чіткості підстав, цілей та змісту норма-
тивних приписів, а також законодавчого встанов-

лення повноважень органів влади у відносинах 
із суб’єктами звернення [7]. Принцип юридичної 
визначеності реалізовується шляхом прийняття 
законів, що відповідають міжнародним стандартам 
у сфері прав людини та  є доступними для розуміння. 

Принцип стабільності розглядається як необ-
хідність убезпечення від частих змін нормативно-
правових актів, що регулюють надання адміністра-
тивних послуг. У сфері надання адміністративних 
послуг об’єднаних територіальних громад принцип 
стабільності забезпечується вимогами ст. 5 Закону 
України «Про адміністративні послуги» щодо вста-
новлення вимог до регулювання відносин з надання 
адміністративних послуг  виключно законом. Такий 
підхід забезпечує стабільність, враховуючи проце-
дурну складність прийняття законів, на відміну від 
рішення органів місцевого самоврядування. 

Принцип рівності перед законом перебуває 
у тісному взаємозв’язку із принципом мінімізації 
документів та процедурних дій, оскільки кількість 
документів не може зменшуватися залежно від 
суб’єктивного вподобання суб’єкта надання адміні-
стративних послуг, мінімізація документів та про-
цедурних дій здійснюється за принципом рівності 
перед законом усіх громадян.

Реалізація принципів відкритості, прозорості 
в об’єднаних територіальних громадах здійснюєть-
ся шляхом виконання норм Закону України «Про 
адміністративні послуги», зокрема ст. 6 стосовно 
прав суб’єктів звернення на безоплатне отримання 
інформації щодо надання адміністративних послуг 
та ст. 8 щодо необхідності затвердження інформа-
ційної  та технологічної карток адміністративної 
послуги. 

Доступ до інформації забезпечується шляхом 
розміщення інформаційних стендів у місцях надан-
ня адміністративних послуг, надання безоплатного 
доступу до: Єдиного державного порталу адміні-
стративних послуг, розміщеного на Урядовому пор-
талі, та інформації про послуги, розмішеної на веб-
сайтах об’єднаних територіальних громад, а також 
шляхом функціонування цілодобової Урядової теле-
фонної довідки та інформування через засоби масо-
вої інформації. 

Тісно пов’язаний принцип відкритості і про-
зорості  з принципом доступності інформації про 
надання адміністративних послуг. Положення про 
те, що кожен має право на інформацію, можливість 
вільного одержання, використання, поширення, 
зберігання та захисту інформації, необхідної для 
реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, 
закріплене в Конституції України та законах України 
«Про інформацію», «Про доступ до публічної інфор-
мації» та «Про адміністративні послуги». Такий 
принцип доцільно розглядати комплексно з принци-
пом захищеності персональних даних. В об’єднаних 
територіальних громадах забезпечення захисту 
прав і свобод суб’єктів персональних даних у разі 
обробки їхніх персональних даних реалізовується 
шляхом нормативно закріпленого порядку оброб-
ки та захисту персональних даних та встановлення  
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відповідальності посадових осіб, які мають доступ 
до персональних даних, за невиконання вимог указа-
них нормативних документів.

Принцип оперативності та своєчасності полягає 
в уникненні формального підходу до розгляду спра-
ви та необхідності швидкого надання адміністра-
тивної послуги, незважаючи на встановлені довші 
строки. Реалізація вказаного принципу ускладню-
ється суб’єктивністю оцінки часу, необхідного для 
надання певної послуги, та неможливості застосу-
вання санкцій чи претензійно-позовного захисту 
за незастосування вказаного принципу до розгляду 
справи. Оскільки нормативно не встановлено чітко-
го врегулювання, для яких послуг такий строк може 
бути скорочено і за яких умов. Такий принцип може 
реалізовуватися шляхом контролю керівника за без-
посереднім виконавцем надання адміністративних 
послуг.

Важливим складником у реалізації принципу 
мінімізації документів та процедурних дій, що вима-
гаються під час надання адміністративних послуг, 
є інформаційна та технологічна картки  адміністра-
тивних послуг, які затверджуються на кожну адміні-
стративну послугу, що надається відповідно до закону 
в об’єднаних територіальних громадах. Інформаційна 
картка адміністративної послуги містить інформацію 
про перелік документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подан-
ня, а у разі потреби – інформацію про умови чи під-
стави отримання адміністративної послуги.

Принцип неупередженості та справедливості 
необхідно розглядати крізь призму категорії «кон-
флікт інтересів», оскільки саме його уникнення 
уможливить справедливість під час розгляду спра-
ви в об’єднаних територіальних громадах. Закон 
України «Про запобігання корупції» визначає пра-
вові та організаційні засади функціонування сис-
теми запобігання корупції в Україні, зміст та поря-
док застосування превентивних антикорупційних 
механізмів, зокрема запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, а Закон України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» частково передбачає 
процедуру для органів місцевого самоврядування, 
зокрема й об’єднаних територіальних громад. Реа-
лізація принципу неупередженості та справедли-
вості перебуває у тісному взаємозв’язку із заходами 
боротьби з корупцією, запровадженими в об’єднаних 
територіальних громадах.

Принцип доступностi та зручностi для суб’єктiв 
звернень полягає не лише в комфортних для відвід-
ування приміщеннях, де надається адміністративна 
послуга, але особливо важливим є те, щоб у про-
цесі утворення об’єднаних територіальних громад 
якість послуг не погіршилася, тобто наявні раніше 
(до створення об’єднаних територіальних громад) 
у населеному пункті послуги не віддалялися або ж 
залишалися в межах територіальної доступності.

Слушним є зауваження щодо відсутності принци-
пу якості серед визначених принципів [8, с. 239].

Досліджуючи кожен з перерахованих принципів 
надання адміністративних послуг, варто зверну-

ти увагу на їх використання як системи принципів, 
оскільки їхня спільна реалізація може породжувати 
вірогідні конфлікти, незважаючи на їхню комплемен-
тарність. Тому запропоновано в структуру принци-
пів внести принцип сумісності або компатибільності 
(узгодженості), тобто уникнення різнонаправленос-
ті, а також принципу уніфікації або стандартизації.

Принцип сумісності або компатибільності (узго-
дженості) варто розглядати в рамках сиcтемного під-
ходу, коли реалізація системи принципів в цілому 
можлива лише у зв’язку із сумісністю всіх його еле-
ментів – принципів. У разі застосування принципу 
сумісності або компатибільності (узгодженості) його 
варто тлумачити крізь призму основного призначення 
держави – служіння суспільству та вирішення контр-
аверсійності розуміння норм на користь заявника.

Наприклад, реалізація принципу законності 
і принципу оперативності та своєчасності може 
виявитися взаємозаперечуючою у разі неспівпадін-
ня строків надання послуги та строків, які для осо-
би є суб’єктивно своєчасними. У такому разі засто-
сування принципу сумісності або компатибільності 
(узгодженості) допоможе врегулювати вказані поло-
ження шляхом їх урегулювання на користь суб’єкта 
отримання адміністративної послуги.

Принцип уніфікації або стандартизації слід запро-
вадити за типом стандартних операційних процедур, 
що полягає у використанні типових документів, що 
містять чіткий і точний опис етапів, яких уповно-
важені особи ОТГ мають  дотримуватися  під час 
надання однієї з послуг з метою досягнення високої 
якості їх надання. Цей принцип частково реалізовано 
шляхом законодавчого зобов’язання суб’єктів надан-
ня адміністративних послуг затверджувати інформа-
ційні та технологічні картки. Незрозумілим є підхід 
законодавця до обов’язковості затвердження типових 
карток для органів державної влади та відсутність 
єдиного підходу для органів місцевого самовряду-
вання, зокрема і для ОТГ. При цьому затвердження 
типових карток не може розглядатися як посягання 
на самостійність реалізації повноважень органів міс-
цевого самоврядування у разі затвердження таких 
типових карток законом. Доцільно запровадити на 
всі послуги, шо можуть надаватися органами міс-
цевого самоврядування, зокрема ОТГ, окремі типові 
картки, в яких фактично змінними будуть лише поля, 
в яких міститься інформація про суб’єкта надання 
послуги. Як свідчить аналіз інформаційних кар-
ток, їм часто властива нагромадженість норматив-
но-правовими актами та нечіткість, що ускладнює 
розуміння мешканцями ОТГ порядку надання адмі-
ністративних послуг та потребує значних часових 
затрат для ознайомлення з усіма зазначеними актами 
та пошуку статей, що стосуються конкретної послу-
ги. Законом передбачена обов’язковість зазначення 
актів законодавства, що регулюють порядок та умо-
ви надання адміністративної послуги, однак доціль-
ніше для легшого розуміння  передбачити конкрети-
зацію та перелік статей нормативно-правових актів, 
що регулюють указану діяльність та визначають 
повноваження. Важливість стандартизації полягає 
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і в тому, що при утворених ОТГ (особливо в сіль-
ських) не завжди є належне правове забезпечення 
у зв’язку із браком фахівців у галузі права. У зв’язку 
із цим інформаційні та технологічні картки не про-
ходять належну правову експертизу. 

Принцип уніфікації або стандартизації фактично 
реалізовується шляхом затвердження урядом при-
мірного положення про ЦНАПи та їх регламенти, 
оскільки всі, хто створює ЦНАП, зобов’язані затвер-
джувати положення і регламенти у відповідності до 
стандартизованого нормативного документа. 

Висновки. Отже, законодавче закріплення прин-
ципи отримали у Конституції України та законах 
України. Відповідно до принципу верxовенства права, 
у тому числi законностi та юридичної визначеностi, 
суб’єкти об’єднаних територіальних громад мають 
діяти виключно в межах наданих повноважень. 
Дотримання вказаного принципу реалізується шля-
хом прийняття нормативно-правових актів не лише 
щодо сфери надання адміністративних послуг, але 
і власне процедури їх прийняття. Принцип стабіль-
ності реалізовано шляхом закріплення встановлен-
ня вимог до регулювання відносин з надання адмі-
ністративних послуг  виключно законом. Принцип 
відкритості і прозорості надання адміністративних 
послуг в об’єднаних територіальних громадах забез-
печується шляхом розміщення інформації не лише 
безпосередньо в місцях надання таких послуг, але 

і на офіційних веб-сторінках об’єднаних територіаль-
них громад у мережі Інтернет. Реалізація вказаного 
принципу прямо пов’язана із фінансовою спромож-
ністю територіальних громад, оскільки лише за умо-
ви достатнього матеріально-технічного забезпечення 
вказане може реалізовуватись. Реалізація принципу 
оперативності та своєчасності ускладнюється від-
сутністю можливості нормативного врегулювання 
та суб’єктивністю розуміння найкоротшого терміну 
надання адміністративних послуг. Принцип неупе-
редженості та справедливості необхідно розглядати 
крізь призму категорії «конфлікт інтересів», оскільки 
саме його уникнення уможливить справедливість під 
час розгляду справи. Принцип доступності інформа-
ції включає в себе наявність достатньої, повної і кон-
кретної інформації про способи та  місця, де мешкан-
ці певної територіальної громади можуть отримати 
адміністративні послуги, а в об’єднаних територі-
альних громадах реалізується також і з урахуванням 
віддаленості місць надання послуг від мешканців, 
яким будуть надаватися такі послуги. Є потреба 
закріплення в ст. 4 Закону України «Про адміністра-
тивні послуги» принципів якості, сумісності або 
компатибільності (узгодженості), тобто уникнення 
різнонаправленості, а також принципу уніфікації або 
стандартизації. Подальшого дослідження потребу-
ють правові засади надання адміністративних послуг 
в об’єднаних територіальних громадах.
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