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п итання вирiше�ня пробле�_r функui
онування оргюпв державн01 внконав
чоi владп та мiсuевого самоврял:уван

ня щодо своiх повноважень стосовно забез
печення дотримання консппуuiйшrх прав 
гроi\rадян на охорону здоров'я € одшш iз най
важливiшпх у дiялыюстi зазначених струк
тур. 3 метою реалiзацi"i своiх функцШ, що 
конкретизуються через iнтересп захисту 
прав окрсмих тсриторiалышх громад та за
безпечення загалышх публiчних iнтересiв, 
державнi органп та органl! мiсцевого само
врядування на пiдставi iснуючого законодав
ства викорIIстовують вiдповiднi форilш та 
;-.rетоди дiяльностi, що vособлюються v вiдпо
вiдних управлiнських.дiях. На жаль: iнодi у 
процесi пракп1чно1 дiяльностi в галузi охо
рони здоров'я перед органами державноi ви

конавчоi влади та вIIкошшчпми органами 
вiдповiдних рад, за наявностi Ещшоi загаль
ноi мети, спрямованоi на захист прав грома
дян, можуть стояп1 рiзнi завдання та uiлi. 
Тш.rу успiшне функцiонування органiв дер
жавноi виконавчоi владп та ix взаоюдiя з ор
ганаып i\!iсцсвого са:'lювря:rув;1н11я, ;1 таhож 
належна реалiзсшiя господарсы�оi ЕО:\1r1с
тенпй зазначешrх структ�·р, спрююв,ш11х на 
забезпечення здоров 'я гро:"11а..1ян, зсL 1еж1 пь вi..:r 
комплексностi правового регулювання вiдпо
вiдних суспiлышх вiдносин. У цьому контекс
тi важливим е впрiшення на законодавчому 
рiвнi проблем взао.юдii органiв державно1 
впконавчоi влащ1 iз самовряднимп органами. 

Проблема дослiдження господарськоi 
компетенцil учасникiв вiдноспн у сферi гос
подарювання маЕ об'екпшнi прпчпнп i за
слуговуе на увагу як юристiв-господарникiв, 
так i цивiлiстiв. 

Метою цi€i статтi € дослiдження особливос
тей господарськоi коыпетенцii органiв вн
конавчоi влади та органiв i11iсцевого салю
врядування щодо управлiння комунальншш 
закладами охорони здоров'я, а також аналiз 
вiдносин зазначених структур на регiональ
ному рiвнi, висвiтлення недолiкiв законо
давства з цих питань та надання науково вн
важених пропозицiй. щодо ix усунення. 
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Прпйняття Украiною новнх законодавчнх 
актiв в галузi охорони здоров'я засвiдчшю Лба
жанпя йп1 шляхом створення дбюкрат1rч1ю1 
правово1 держави, яка вшнае i захищаЕ права 
своiх громсv�ян, прнс;щатнся до глобапьно"i по
лiтнки спiвтовариства в галузi охорони здоро
в' я. Основшш закоподавчпм актшr у пiй гапузi 
свого часу, ще у 1992 р., стали Основи законо
давства Укра1ни про охорону здоров'я (далi 
Основи). Вважаеться, що цей зведенш1 законо
давчпй акт охоплю€ сво"iм регулюваннялr прак
тично всi найважливiшi вiдносшш в г;шузi охо
ронн здоров'я. Але, якщо порiвнювати ix, нап
риклад, з Основами законошшства Росiйськоi 
Федерапii про охорону здоров'я гршrадян, то 
можна побачити ряд прогалин у регулюваннi 
щrх шпань. Так, в украiнському законодавствi 
не;�,остатньо уваги придiляеться колшетенцii 
як держави, так i органiв самоврядування в пн
ташrях охоронп здоров'я гролшдян. 

3 прийняттям Консппуцil Украiшr стан 
справ суттсво змiнився; за територiальшшн 
г1ю:\rадаilш було визнано (ч. 1 ст. 142) право 
в.1асностi на ко:"11уна.::rьнс маiiно i в украiнсь
кш1у законолавствi розпоча.:юся формування 
новоi с11гrе:\ш �'прав.1iння об'Ектами кому
на.·1ыюi в.1с1сностi. В регiонах було вирiшено 
111пс1ння взаою.Ji! :'lriж зазначешшн структура
:\!11. я�-;е з.Jiirснюпься на пiдставi законiв Ук
раiшr <<Про :\Iiсцеве Ссl:\I0Врядувс11шя в Украi
нi,> та <<Про ;-.ricцeвi державнi адмiнiстрацii,>. 

Необхiднiсть державного вшшву на госпо
дарську дiяльнiсть визначаЕться низкою ви
:мог охорони публiчних iнтересiв. Тому за крп
терiЕм характеру здiйснюваноi дiяльностi роз
рiзняють суб'Екпr господарського права, якi 
здiйснюють керiвшщтво господарською дiяль
нiстю, в тому чпслi органiзацiю такоi дiяль
ностi. До них, зокрема, належать господарськi 
мiнiстсрства та вiдомства, органи мiсцевого са
i\-ювря:.�:ування та ix виконкоми тощо [1, с. 59], 
тобто, суб'екталш управлiння у державному 
секторi еконшriки е Кабiнет Мiнiстрiв Украi
ни, мiнiстерства, iншi органи влади та органi
запii й ix повноваження щодо суб'ектiв госпо
дарювання (господарська компетенцiя) вшна
чаеться законом, а управлiння господарською 
дiяльнiстю у комунальному секторi еконшriки 
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здiйснюпься через систему органiзацiй:но-гос
подарських повноважень територiальних гро
мад та органiв �1iсцевого самоврядування, якi 
здiй:снюють свою дiяльнiсть на основi права 
оперативного управлiння [2, с. 37-38]. 

Особливостi функцiй: зазначених органiв 
щодо галузi охорони здоров'я зумовленi пr
ми способами, за допомогою яюrх цi функцil 
реалiзуються. Iншими слова�ш, спецнфiкою 
дiяльностi суб'Ектiв, на якi покладсно ix 
здiйснення. Для визначення правового ре
жиму комунальних закладiв охорони здо
ров' я характерною € реалiзацiя нормативноi 
функцil двох суб'Ектiв права - державн в 
особi Мiнiстерства охоронп здоров'я й уп
равлiння охорони здоров'я мiсцево1 держав
в:01 адмiнiстрацil, а також територiально1 гро
мади в особi 1х представницьких органiв. 

Перш за все розглянемо систему держав
них органiв, що здiйснюють вплив на суспiль
нi вiдносини в галузi охоронп здоров'я, з ме
тою визначення 1х структурно-функцiональ
них характеристик. Для цього використаою 
доктринальний подiл органiв впконавчо1 
влади за критерiЕм обсягу компетенцil на: 

• органи загально1 компетенцii, що за
сво1м статусом i функцiональним пршначен
ням здiйснюють державне управлiння всiм 
комплексом вiдносин, що виникають на за
гальнодержавному рiвнi чи на рiвнi окремо1 
адмiнiстративно-територiально1 одиницi; 

• органи спецiальв:01 компетенцil, якi, в

свою чергу, подiляються на галузеву групу 
( органи, предметом компетенuil яких € окре
�Iа галузь) та функuiональну групу ( органи, 
що створюються для шrконання функцiй 
Jержавного управлiння мiжгалузевого ха
рактеру) [3, с. 508]. 

Серед органiв, що рсалiзують функцi'i дер
жави з шпань охорони здоров'я, особливу 
роль вiдiграють Мiнiстерство охорони здо
ров 'я Укра'iни та структурнi пiдроздiлп мiсuе
вих державних адмiнiстрацiй (управлiння 
охорони здоров'я). Зазначенi органп створенi 
та дiють вiдповiдно до впмог чинного законо
Jавства, на пiдставi установчпх документiв, 
зокрема положения, яюrы впзначапься гос
подарська компетенцiя ш1х органiв. 

Основним органом у спсте1i центрсt1ью1х 
органiв виконавчо'i владп iз забсзпечення ре
алiзацi'i державно'i rюлiпrки у сферi охорою1 
здоров'я € Мiнiстерство охорони здоров'я Ук
ра'iнп. Основнш.ш завданнями МОЗ, згiдно з 
Положенням про Мiнiстерство охорош1 здо
ров'я Укра1ни, затвердженим Указом Прези
Jента Укра'iни вiд 24.07.2000 р. № 918/2000, € 
забезпечення реалiзацil державно1 полiпrки 
у сферах охоронп здоров'я, санiтарного та 
епiдемiчного благополуччя населення; ор
ганiзацi'i надання комуналышыи закладами 
охорони здоров'я безоплатно'i медично'i допо
�юги населению. Вiдповiдно до покладених 

завдань МОЗ здiйснюЕ функцil з управлiння 
об'Ектаl\ш держашюi власностi, що належать 
до сфери йога управлiння, координацiю дi
яльностi закладiв охорони здоров'я, встанов
.1ю€ Единi квалiфiкацiйнi вимош до осiб, якi 
за(шаються медичною та фармацевтичною 
практикою тоща. 

Структурнi пiдроздiли мiсцевих держав
них ад:чiнiстрацiй (управлiння охорони здо
ров·я) прп здiйсненнi своiх повноважень до
тр1шуються вш,юг не лише зазначенпх зако
но;�:авч11х актiв, а й вiдповiдного Положения, 
розроб.1еного на пiдставi Типового положен
ия про управ.1iння охорони здоров'я обласно1, 
Севастопо.1ьськоi �ricькoi державноi адмiнiст
рацii та Го.1овне управлiння охорони здоров'я 
Кп1всько1 �riсько1 ;�:ержавно'i aдмiнicтpauii, 
затвсрдженого rюстановою Кабiнету Мiнiст
рiв Укра1нп вiд 20.12.2000 р. № 1845. Основ
ними завданню,ш управ.1iння охорони здо
ров'я мiсцсвоi державноi aд�riнicтpaцii € забез
печення реалiзацil державноi по.1iп1ю1 в г;1-
лузi охорони здоров'я; прогнозування развит
ку мережi заклад,iв охорони здоров'я для нор
мативного забезпечення населення �1ещrко
санiтарною допомогою; орrанiзацiя надання 
медико-санiтарноi допомопr населенню; за
безпечення виконання актiв законодавства в
галузi охорони здоров'я. Таким чином, галу
зевi управлiння, крiм органiзацiй:них функцiй, 
повиннi безпосередньо здiйснювати орга
нiзацiйне i методичне керiвництво работою 
закладiв охорони здоров'я. Фактично всi 
функцil Мiнiстерства охорони здоров'я по
виннi реалiзовуватися через органи виконав
чоi влади нижчого рiвня, тобто галузевi уп
равлiння мiсцевпх державних адмiнiстрацiй:. 

На мiсцевi державнi адмiнiстрацii, вiдпо
вiдно до ст. 22 Закону Укра'iни <<Про мiсцевi 
державнi адмiнiстрацii>>, покладенi повнова
ження щодо реалiзацii державно1 полiтики в
галузi охорони здоров'я, здiйснення загаль
ного керiвництва зазначеними закладами, 
вжиття заходiв, спрямованих на збереження 
ix мережi, запобiгання iнфекцiйшш захворю
ванням, та щодо органiзацii робопr �rе;�:ичшrх 
закладiв з надання допо�юпr насе.1еншо. 
Kpi�1 того, обласнi та районнi державнi a;:щiнi
cтpauii з.:riйснюють повноваження, .:rе.1егова
нi 1�1 06.1аснюш та раi'!оннюш ра.:rюш з ме
тою забезпечення спi.1ьш1х iнтересiв вiдпо
вi.:rноi тер11торiа.1ьноi грожщп. Такш,ш мо
жуть бути повноваження з управлiння кому
на.'1ьш1�111 зак1адюш охоршш здоров'я, що 
належать до спi.1ыю1 власностi терпторiаль
них громад ci.1. се.1пщ i �ricт. У частинi здiй
снешrя делегован11х повноважень зазначенi 
мiсцевi державнi aщriнicтpauii пiдзвiтнi та 
пiдконтрольнi радам вiдповiдного рiвня. 

Таюш чином, у системi органiв виконав
чоi влади на центральному рiвнi основнпм ор
пшом загалыюi· колтетенцii' з галузевою 
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спецiалiзацiею € Мiнiстерство охорони здо
ров' я, яке реалiзуЕ державну полiтику та 
здiйснюЕ державне управлiння у галузi охоро
ни здоров'я. На мiсцевому або територiально
му рiвнi дiють органи виконавчо1 влади за
галъноf компетенцif - мiсцевi державнi адмi
нiстрацН з органами спецiально1 галузевоi· 
компетенцii

. 
- управлiннямн охорони здо

ров'я, якi, крiм органiзацiйного i :\rетодичного 
керiвництва работою всiх закла.::�:iв охорони 
здоров'я з питань надання .1iкувально-про
фiлактично1 допомогп та забезпечення санi
тарно-епiдемiчного б.1агопо.1уччя населения, 
пiдзвiтнi та пiдконтро.1ьнi вi.1повi.1ншr�' :\riнiс
терству, а також :\ЮЖ�'lъ в11конуваш фуныlil 
щодо управлiння ко:\rую1.1ьнюш зак.1а.1ачн 
охорони здоров'я, кpi:\r вi.1несеш1х .10 внк.1юч
них повноважень об.1асн11х i районн11х pa..:r. шо 
належать до спi.1ьно1 в.1асностi тер11торiа.1ь
них громад сiл, селищ i мiст, i з uих шпань 
пiдзвiтнi та пiдконтрольнi вiдповiдним радаы. 

Реалiзаuiя права на охорону здоров'я в

окремiй територiальнiй громадi забезпечу
Еться представницьки:ми органами мiсцевого 
самоврядування. 

Вiдповiдно до Конституuil Укра1ни су
б' Ектами, що реалiзують компетенuiю мiсuе
вого самоврядування, € територiальна грома
да; сiльськi, селищнi, мiськi ради; сiльський, 
селищний, мiський голова; виконавчi органи 
сiльськоi, селищно1, мiськоi ради; районнi, 
обласнi ради, що представляють спiльнi iнте
реси територiальних громад сiл, селищ i мiст; 
органи caмoopraнiзauii населения. 

На пiдставi викладеного проаналiзуЕмо 
господарську компетенцiю органiв мiсцевого 
самоврядування щодо управлiння комуналь
ними закладами охорони здоров'я. Аналiз за
конодавства дозволяЕ зробити вис1ювок, що 
компетенuiя :м:iсuевого самоврядування маЕ 
двi складовi: власна i делегована компетенuiя. 
Але в правознавствi за сферою дiялыюстi та 
об'Емо:м предметiв вiдання видiляють загальнi, 
конкретнi (або виключнi), делегованi та галу
зевi повноваження (4, с. 93]. Так, органамп 
мiсцевого самоврядування, шо представляють 
спiльнi iнтереси територiальних громад сiл, се
лищ i мiст, € районнi та обласнi ради. Iснуе точ
ка зору, згiдно з якаю як вторинний, iнтегра.!IЬ
ний рiвень мiсцевого самоврядування вони 
покликанi захищати iнтереси мiсuевого са
моврядування перед районнпми та обласними 
державними адмiнiстрацiями [5, с. 219]. Але, 
на нашу думку, розглядаючи функпН оргnнiв 
мiсuевого самоврядування та органiв держав
но� влади, потрiбно виходити з того, що основ
ним призначенням мiсuевих державнпх адмi
нiстраuiй € забезпечення виконання Консти
туui:i i законiв Укра1ни на вiдповiднiй тери
торН та здiйснення контрольно-наглядових 
повноважень за дотри:м:анням органами само
врядування чинного законодавства (6, с. 23]. 
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Районнi та обласнi ради надiлено власни
ми та делегованими 1м територiальними гро
мадами сiл, селищ i мiст повноваженнями. На 
перший погляд, серед власних повноважень 
вiдсутнi повноваження, що стосуються сфери 
охорони здоров'я, але до виключних повнова
жень районних i обласних рад належать пи
тания управлiння об'ектами спiлы-юi: власностi 
територiальних громад сiл, селищ, мiст, райо
нiв у мiстах, що перебувають в управлiннi 
районних та обласних рад, у тому числi прий
няття i звiльнення 'ix керiвникiв. Iншими сло
вами, складаеться ситуаuiя, коли органи мiс
цевого самоврядування призначають керiвни
ка закладу охорони здоров' я, розглядаючи 
кан.:пцата, перш за все, як господарника i в 
по.1а:1ьшо:-.rу управляють uим закладом з гос
по.:rа рсько'i точкп зори, а iншi спеuiальнi пов
новаження .1е.1егують мiсuевим державним 
aд:\riнicтpauiюr в особi 'ix галузевого управ
лiння. Таыш чпно:\I, повноваження, делегова
нi вiдповiдшш :\ricueвшr адыiнiстраuiям в осо
бi 1х галузевих пiдроздi.1iв, щодо управлiння 
комунальними закладами охорони здоров'я 
реалiзуються не повною мiрою. 

Слiд зазначити, що обласнi та районнi ради 
самостiйно не м:ожуть гарантувати терито
рiальним громадам за.хист 1х прав на охорону 
здоров'я. Цi права мешканuiв територiальних 
громад можна гарантувати лише шляхом деле
гування повноважень у сферi охорони здоров'я 
вiдповiдним мiсцевим адмiнiстрацiям. 

Делегування повноважень обласним i 
районним радам з боку сiльських, селищних 
та мiських рад здiйснюються, як правило, за 
взаЕмною згодою, шляхом укладення дого
ворiв та прийняття вiдповiдних рiшень ор
ганами самоврядування первинного i вто
ринного рiвнiв. 

Вiдповiдно до Закону Украiни <<Про мiсце
ве самоврядування в Укра'iнi»- сiльськi, селищ
нi та мiськi ради володiють загальною та ви
ключною компетенuiею. Для реалiзаuП рiшень 
сiльських, селищних i мiськпх рад та здiйснен
ня iнших завдань виконавчо-розпорядчого ха
рактеру створюються виконавчi органи рад. 

3 одного боку, впконавчi органи рад надi
ленi власними та делегованими повноважен
нями, з iншого - повноваження мiсuевих рад 
можна класифiкувати за галузевими ознаками. 
До галузевих повноважень необхiдно вiднести 
повноваження з управлiння закладами охоро
ни здоров'я, якi належать територiальним гро
мадам. До делегованих повноважень слiд 
вiднести забезпечення у межах наданих повно
важень доступностi та безоплатностi медично
го обслуговування на вiдповiднiй територП. 

Таким чином, у системi органiв мiсuевого 
самоврядування (в обласних та районних ра
дах) до власноi· виключ1lоi· кoмneme1lцii", що 
стосуеться сфери охорони здоров'я, пале
жить питания управлiння об'Ектами спiльно1 
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власностi територiальних громад сiл, селищ, 
мiст, районiв у мiстах, що перебувають в уп
равлiннi районних та обласних рад, у тому 
числi прийняття та звiльнення 'ix керiвникiв, 
а також делегування вiдповiдних повнова
жень обласним та районним адмiнiстрацiям з 
подальшим 'ix звiтуванням. На рiвнi терито
рiальних громад сiл, селищ та мiст в особi 1х 
виконавчих органiв до галузевоi" власноi" ко.н
петенцii' належать повноваження з упрактiн
ня закладами охорони здоров'я, що € в.1ас
нiстю вiдповiдних територiальних гро:\rад; до 
делегованоi· компетенцii" - забезпечення у 
межах наданих повноважень доступностi та 
безоплатностi медичного обслуговування на 
вiдповiднiй територil. 

Отже, господарську компетенцiю органiв 
виконавчо1 влади та мiсцевого самовряду
вання щодо управлiння комунальними за
ютадами охорони здоров'я характеризують 
такi ознаки: 

в системi органiв виконавчоi· влади: 
• на центральному рiвнi головним орга

ном загалъноi" компетенцй з галузевою спе
цiалiзацiею € Мiнiстерство охорони здоров'я, 
що реалiзу€ державну полiтику та здiйснюЕ 
.-�:ержавне управлiння у галузi охорони здо
ров' я; 

• на мiсцевому або територiальному рiвнi
.-�:iють органи виконавчо1 влади загальноi" 
ко.мпетенцii" - мiсцевi державнi адмiнiстрацi! 
з органами спецiально1 галузевоi· компетенцii' -
управлiннями охорони здоров'я, якi, крiм ор
ганiзацiйного i методичного керiвництва ро-
6отою всiх закладiв охорони здоров'я з пи
тань надання лiкувально-профiлактично1 до
помоги та забезпечення санiтарно-епiдемiч
ного благополуччя населения, пiдзвiтнi та 
пiдконтрольнi вiдповiдному мiнiстерству, а 
також виконують функцil з управлiння ко
мунальними закладами охорони здоров'я, 
крiм вiднесених до впключшrх повноважень 
обласних i районних рад, що належать до 
спiльно1 власностi територiальних громад 
сiл, селищ i мiст, i з щ1х шпань пiдзвiтнi та 
пiдконтрольнi вiдповiдшш радам; 

в системi органiв мiсцевого са.�tовряду
вання: 

• в обласних та районних радах до в.1асноi·
еиключноi· компетенцii", що стосуЕ:Ться сферн 
охорони здоров'я, належать шпання уп
равлiння об'Е:ктами спiльно1 власностi терп
торiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у 
:\Iicтax, що перебувають в управлiннi район
них та обласних рад, у тому числi прийняття 
та звiльнення 1х керiвникiв, а також делегу
вання вiдповiдних повноважень обласним та 
районним адмiнiстрацiям з подальшим 1х 
звiтуванням; 

• на рiвнi територiальних громад сiл, се
.1ищ та мiст в особi 1х виконавчих органiв до 

галузевоi· власноi· ко.мпетенцii. належать пов
новаження з управлiння закладами охорони 
здоров'я, що вiдносяться до спiльно1 влас
ностi територiальних громад, i як делегована 
ко.нпетенцiя - забезпечення у межах нада
них повноважень доступностi та безоплат
ностi медичного обслуговування на вiдпо
вiднiй територil. 

Безперечно, управлiнська дiяльнiсть ор
ганiв :\Iiсцевого самоврядування щодо уп
рав.1iння комунальними закладами охорони 
здоров'я вiдзнача€ться значною схожiстю з 
державшш управлiнням, насамперед це сто
супься в.1адно-управлiнсько1 дiяльностi, що 
спрюювана на повне i сво€часне втiлення в
ж1птя суспi.1ьш1х потреб та iнтересiв i вод
ночасно характер11зупься окремими, влас
ними ознака:\П!, за допо:\югою яких П можна 
розглядати як окрешй сююстiйний рiзно
вид владно-управлiнсько1 дiя.1ьностi. 

Отже, державнi органи виконавчо1 влади 
€ основним, але не €дишш засобш1 реалiзацi1 
державно� полiтики у галузi охорони здо
ров' я. Але все ж бiльшiсть функцiй щодо уп
равлiння комунальними закладами охорони 
здоров'я мають недержавну природу i безпо
середньо пов'язанi з функцiями органiв мiс
uевого самоврядування. 

Таким чином, господарську компетенuiю 
органiв виконавчо1 влади та мiсuевого само
врядування щодо управлiння комунальними 
закладами охорони здоров'я можна вважати 
способом реалiзацil державно1 полiтики у 
сферi охорони здоров'я. Для належно1 ре
алiзацil господарсько1 компетенцй органами 
виконавчо1 влади та мiсuевого самовряду
вання ( що стосупься управлiння комуналь
ними закладами охорони здоров'я) доuiльно 
на рiвнi обласних та районних рад створити 
виконавчi органи, якi пiд наглядом органiв 
державно1 виконавчо1 влади реалiзовувати
муть державну полiтику в галузi охорони 
здоров'я з дотриманням спiльних iнтересiв 
територiальних громад. 
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