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По нят тя актів уп равління виз на ча ють по*різно му: че рез
фор ми діяль ності, дії, при пи си, до ку мен ти, офіційні рішен ня,
ре зуль та ти во ле ви яв лен ня, за галь не по нят тя пра во вих актів
ор ганів дер жа ви. Але спільни ми для всіх виз на чень є ви о крем -
лен ня та ких рис ак та уп равління, як во льо вий ха рак тер, од но -
сто ронність во ле ви яв лен ня та обов’яз ковість при писів. Пра -
во вий акт дер жав но го уп равління — це офіційний при пис,
який за сно ва ний на за коні, прий ня тий суб’єктом уп равління
на будь*яко му рівні дер жав ної ієрархії в по ряд ку од но сто рон -
нь о го во ле ви яв лен ня і в ме жах йо го ком пе тенції з до дер жан -
ням вста нов ле ної про це ду ри та фор ми і тяг не за со бою певні
юри дичні наслідки1.

Зміст актів уп равління, їх еко номічна і соціаль на спря мо -
ваність за ле жать від ви ко нан ня дер жа вою на пев них ета пах
роз вит ку своїх за вдань та функцій. Обу мов лені за вдан ня ми та
функціями дер жа ви, во ни самі ви с ту па ють од ним із най важ -
ливіших за собів їх ре алізації. Ак ти уп равління пов’язані зі
здійснен ням кож ної дер жав ної функції, вирішен ням кож ної
соціаль ної про бле ми, важ ли вих за вдань еко номічно го, соціаль -
но*куль тур но го, адміністра тив но*політич но го будівництва. 

Ор га ни дер жав ної ви ко нав чої вла ди прий ма ють свої ак -
ти в різних фор мах, під яки ми ро зуміють вста нов ле не за ко -
ном най ме ну ван ня актів да но го ор га ну2. Ви дається, що на
фор му ак та впли ває і йо го зміст (внутрішня фор ма). То му за
ос но ву різниці між фор ма ми актів дер жав но го уп равління бе -
руть кри терій їх соціаль но*політич но го зна чен ня з ог ля ду на
те, що за галь не зна чен ня має не тільки зміст ак та, але і йо го
юри дич на при ро да, тоб то нор ма тивність та юри дич на си ла.

Се ред актів уп равління най важ ливіше місце, зви чай но, зай -
ма ють по ста но ви і роз по ря д жен ня Кабіне ту Міністрів Ук раїни. 

Ак ти цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди (міністерств,
дер жав них комітетів та інших цен т раль них відомств), які ви -
да ють ся у ви гляді на казів, роз по ря д жень або ж ни ми за твер -
д жу ють ся, ма ють відо мчий чи міжвідо мчий ха рак тер. Відомчі

те ме ор га ни за ци он но*пра во вых средств уп рав лен че с кой де я тель но с ти //
Ак ту аль ные про бле мы го су дар ст ва и пра ва. – Одес са, 1995. – Вып. 2. – С. 16.

1 Адміністра тив не пра во Ук раїни: Підруч ник / За ред. Ю.П. Би тя ка. –
Харків: Пра во, 2000. – С. 126.

О. М. Со ловй о ва, аспірант ка фе д ри адміні -
стра тив но го пра ва Національ ної юри дич ної
ака демії Ук раїни імені Яро сла ва Му д ро го 

Ак ти відділів та уп равлінь місце вих
дер жав них адміністрацій

Цен т раль не місце се ред форм ре алізації дер жав ної ви ко -
нав чої вла ди посіда ють пра вові ак ти уп равління, які ви ра жа -
ють ос новні юри дичні фор ми ви ко нав чої діяль ності — пра -
во творчість і пра во за с то су ван ня. Пра вові ак ти уп равління,
які вхо дять до за галь ної си с те ми дер жав но го впли ву на кон -
кретні сто ро ни суспільно го жит тя, за без пе чу ють фор му ван -
ня і функціону ван ня кон крет них суб’єктів і об’єктів уп -
равлінської та пра во охо рон ної діяль ності. Про цес ре алізації
дер жав ної ви ко нав чої вла ди одер жує свій ціле с пря мо ва ний
роз ви ток за до по мо гою ви ко ри с тан ня пра во вих актів, що виз -
на ча ють ор ганізаційні фор ми, ме то ди, межі й пра ви ла діяль -
нос ті як суб’єктів ви ко нав чої вла ди, так і підвідо мчих їм
об’єктів1. Інак ше ка жу чи, пра вові ак ти уп равління — це важ -
ли вий засіб ре алізації дер жав ної ви ко нав чої вла ди, без яко го
не мож ли во собі уя ви ти ре аль ний про цес здійснен ня її за вдань
та функцій.

гро мад з функціями місце вих ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди // Пра -
во Ук раїни. – 1999. – № 5. – С. 27.

© Со ловй о ва О. М., 2002
1 Ва си ль ев А. С. Ме с то и роль ак тов го су дар ст вен но го уп рав ле ния в сис  -
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дер жав ною. Ці ак ти прий ма ють ся у про цесі ре алізації дер жав -
ної вла ди. Прий ма ю чи пра вові ак ти, керівни ки відділів та уп -
равлінь ви с ту па ють носіями дер жав но*влад них по вно ва жень,
під яки ми ми ро зуміємо за без пе чені за ко ном ви мо ги упов но -
ва же но го суб’єкта що до по ведінки і діяль ності фізич них чи
юри дич них осіб1. Звідси і вип ли ває влад ний ха рак тер та
обов’яз ковість при писів, на казів керівників відділів та уп -
равлінь дер жадміністрацій.

Ак ти відділів та уп равлінь дер жадміністрацій ма ють
відповідну юри дич ну си лу. Так, А. В. Міцке вич роз гля дає юри -
дич ну си лу як співвідно шен ня да но го ви ду актів з інши ми ви -
да ми актів дер жав них ор ганів, їх місце в си с темі пра во вих
актів2. Ієрархія дер жав них ор ганів виз на чає ієрархію пра во -
вих актів. Звідси їх співвідно шен ня по ля гає в то му, що юри -
дич на си ла актів відділів та уп равлінь за ле жить від місця, ролі
і зна чен ня цих ор ганів як у си с темі адміністрації, так і в си с -
темі відповідних міністерств. Во на ви ща за юри дич ну си лу
актів од ной мен них ор ганів ниж чо го рівня, але мен ша за юри -
дич ну си лу актів ви щих ор ганів дер жав ної вла ди та уп равління.
Так, на ка зи керівни ка уп равління жит ло во*ко му наль но го гос -
по дар ст ва об лас ної дер жадміністрації не по винні су пе ре чи ти
Кон сти туції Ук раїни, ак там Пре зи ден та Ук раїни, Кабіне ту
Міністрів Ук раїни, на ка зам Дер жав но го коміте ту будівництва,
архітек ту ри та жит ло вої політи ки Ук раїни, роз по ря д жен ням
го ло ви відповідної об лас ної дер жадміністрації 3. 

Юри дич на си ла пра во вих актів відділів та уп равлінь має га -
лу зе ву на прав леність. Ця особ ливість актів обу мов ле на їх
змістом, пи тан ня ми, які в них вирішу ють ся, ме жа ми га лузі.
Га лу зе ва спря мо ваність виз на чається тим, що ак ти відділів та
уп равлінь вста нов лю ють, зміню ють, відміня ють пра ви ла по -
ведінки в кон крет них га лу зях уп равління або вста нов лю ють
суб’єктивні пра ва і обов’яз ки пев них осіб, бе ру чи до ува ги
особ ли вості кон крет но го пред ме ту. У зв’яз ку з га лу зе ви ми ме -
жа ми своєї юри дич ної си ли ці ак ти фак тич но не мо жуть по -
ро д жу ва ти юри дичні наслідки в інших га лу зях. Суб’єктивні

Юрид. лит., 1967. – С. 7.
1 Офіційний вісник Ук раїни. – 1999. – № 18. – Ст. 774.
1 Ти хо ми ров А. А. Пуб лич ное пра во. – М.: Зер ца ло, 1998. – С. 138.

ак ти по ши рю ють ся на осіб та об’єкти, котрі пе ре бу ва ють у сис  -
темі уп равлінсько го, служ бо во го, дис циплінар но го підпо ряд -
ку ван ня да но му відом ст ву. Як що ак ти ма ють міжвідо мчий ха -
рак тер, тоді во ни обов’яз кові для ви ко нан ня цен т раль ни ми
та місце ви ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, підприємства ми,
ус та но ва ми, ор ганізаціями, ок ре ми ми гро ма дя на ми.

Пра вові ак ти місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди є од ним
із за собів здійснен ня місце ви ми дер жав ни ми адміністраціями
своїх за вдань та функцій. За до по мо гою актів місце вих дер -
жав них адміністрацій ре алізується їх ком пе тенція, а та кож ре -
гу лю ють ся відно си ни адміністрації з інши ми дер жав ни ми ор -
га на ми, підприємства ми, ус та но ва ми, ор ганізаціями, ор га на -
ми місце во го са мо вря ду ван ня та гро ма дя на ми.

Відділи та уп равління місце вих дер жав них адміністрацій
діють у ме жах ком пе тенції відповідної дер жадміністрації, але
наділені вла сни ми дер жав но*влад ни ми по вно ва жен ня ми,
для ре алізації яких ма ють пра во прий ма ти ак ти уп равління
у ви гляді на казів керівників відділів чи уп равлінь (ст. 6 За ко -
ну Ук раїни «Про місцеві дер жавні адміністрації»)1.

Сутність, зміст та зна чен ня пра во вих актів відділів та уп -
равлінь, як і інших уп равлінських рішень, є однією з не вирі -
ше них повністю про блем дер жав но го уп равління і прак ти ки
ро бо ти дер жав но го апа ра ту. Ак ти відділів та уп равлінь спря -
мо вані на вста нов лен ня, зміну, відміну пра во вих норм або ви -
ник нен ня, зміну, при пи нен ня індивіду аль но*виз на че них пра -
вовідно син. 

Пра вові ак ти, що прий ма ють ся відділа ми та уп равління -
ми у про цесі ре алізації по кла де них на них за вдань та функцій,
містять ряд спе цифічних оз нак і вла с ти во с тей, що доз во ля -
ють їх відрізни ти від інших актів уп равління.

Однією з вла с ти во с тей актів відділів та уп равлінь є їх во -
льо вий ха рак тер. Ця ри са актів обу мов ле на при ро дою пра ва і
дер жав но го уп равління і має за ос но ву во льо вий вплив на
вирішен ня пи тань суспільно го жит тя. Пра вові ак ти відділів
та уп равлінь ви с ту па ють зовнішнім ви яв лен ням волі, яка на -
прав ле на на ство рен ня пев них юри дич них наслідків. В усіх
ви пад ках во ля, яка ви ра же на в ак тах відділів та уп равлінь, є

2 Миц ке вич А. В. Ак ты выс ших ор га нов со вет ско го го су дар ст ва. – М.:
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при пи са ми, наділені дер жав но*влад ни ми оз на ка ми, ма ють
га лу зе ву спря мо ваність та обов’яз кові для ви ко нан ня усіма
підвідо мчи ми об’єкта ми. 

На ка зи керівників відділів та уп равлінь місце вих дер жав -
них адміністрацій істот но впли ва ють не тільки на здійснен ня
функцій і за вдань місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди, але й
на ви ко нан ня за вдань та функцій, по став ле них пе ред дер жа -
вою вза галі. Ад же пра вові ак ти відділів та уп равлінь дер ж -
адміністрацій ви да ють ся для здійснен ня без по се ред нь о го
керівництва гос по дарсь ким, соціаль но*куль тур ним та адміні -
стра тив но*політич ним будівництвом відповідних те ри торій.
Та ким чи ном, пра вові ак ти відділів та уп равлінь є, на дум ку
ав то ра, ос нов ним за со бом ре алізації дер жав них по вно ва жень
на місце во му рівні, посіда ють цен т раль не місце в си с темі ор -
ганізаційних та пра во вих за собів здійснен ня місце вої і регіо -
наль ної вла ди.

межі юри дич ної си ли оз на ча ють, що дія актів відділів та уп -
равлінь роз пов сю д жується тільки на од ной менні ор га ни ниж -
чо го рівня, підлеглі підприємства, ус та но ви, ор ганізації, тільки
на тих осіб, пра ва і обов’яз ки яких без по се ред ньо виз на чені
в да но му акті. Не обхідно до да ти, що крім суб’єктив ної і га лу -
зе вої меж юри дич ної си ли, ак ти відділів та уп равлінь ма ють те -
ри торіаль ну об ме женість, тоб то во ни є обов’яз ко ви ми тільки
на те ри торії пев ної об ласті чи рай о ну.

Обов’яз ковість та кож є важ ли вою особ ливістю актів
відділів та уп равлінь, що є ви ра зом їх юри дич ної си ли. Во ни
обов’яз кові для ви ко нан ня підвідо мчи ми підприємства ми,
ор ганізаціями, ус та но ва ми. Обов’яз ковість во ле ви яв лен ня є
од ним з еле ментів влад но го по вно ва жен ня і по ля гає в мож ли -
вості відділів та уп равлінь за без пе чи ти ре алізацію пра во во го
ак ту не тільки ме то дом пе ре ко нан ня, ре гу лю ван ня, але й за
до по мо гою дер жав но го при му су1.

Крім то го, при пи си пра во вих актів відділів та уп равлінь
обов’яз кові для ви ко нан ня і са ми ми відділа ми та уп равління -
ми. Так, згідно з Ти по вим по ло жен ням «Про уп равління жит -
ло во*ко му наль но го гос по дар ст ва об лас ної дер жав ної адміні -
с трації» на чаль ник уп равління ор ганізо вує і кон тро лює ви ко -
нан ня на казів2. Ор ганізація ви ко нан ня і пе ревірки ви ко нан -
ня — го ловні еле мен ти дер жав но*влад них по вно ва жень ор -
ганів дер жа ви3. За не обхідності зміни ти чи ска су ва ти раніше
прий ня тий пра во вий акт, відділи та уп равління зо бов’язані
до три му ва тись вста нов ле них ви мог що до по ряд ку ви дан ня чи
ска су ван ня актів. Та ким чи ном, обов’яз ковість роз гля ду ва -
них актів має дво с то ронній ха рак тер, бо во ни підля га ють ви -
ко нан ню як ор га на ми, підприємства ми, ус та но ва ми, ор -
ганізаціями, гро ма дя на ми, яким во ни ад ре со вані, так і са ми -
ми відділа ми та уп равління ми, що прий ня ли ці ак ти.

На ос нові виз на че них особ ли во с тей пра во вих актів відділів
та уп равлінь мож на кон ста ту ва ти, що во ни є обов’яз ко ви ми

2 Миц ке вич А. В. Ак ты выс ших ор га нов со вет ско го го су дар ст ва. – С. 6.
3 Офіційний вісник Ук раїни. – 2000. – № 1. – Ст. 9.
1 Ва си ль ев А. С. Ад ми ни с т ра тив ное пра во (об щая часть): Учеб ное по -

со бие. – Харь ков: Одис сей, 2001. – С. 135.
2 Офіційний вісник Ук раїни. – 2000. – № 1. – Ст. 9.
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