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ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ 

До спеціалізованих контроmоюqих органів слід віднести різні 

державні інспекції та служби, основним завданням SІКИХ є здійсненю1 

державНОГО КОНТрОШО В ТЇЙ ЧИ іншій ДОСИТЬ вузькіЙ сфері діЯЛЬНОСТі . 
Найбільш відомими серед інспекцій, с автомобільна, по:жежна, охорони 

прац і, інспекція по контролю за цінами, серед служб - санітарна, 

податкова, .митна, контрольно-ревізійна та ін. Усі вони є юрисд:икцій:нимн 

органами державного управління або їх самостійними: структурш~:м:и 

підрозділами:. Будучи контроmоючими органами іншої відомчої належності 

щодо підконтрольних їм струкrур, вони здійснюють міжвідо:м:чий в:онтроль . 

Контроль з боку спеціаnізованих :rюнтроmоючих органів разшvІ 3 
nрокурорським наглядом, зБерненнями громадян до компетентних органів 

(nосадових осіб) за захистом своїх nрав і громадським контролем с 

важливим засобом забезnечення законності та дисц1mліни в державному 

управлінні. Особливість такого :rюнтроmо у nорівнянні його з відом•пш 

контролем ·з боку вишого, щодо nідконтрольної структури органу одніє1 
відомчої належності полятає у вузькосnеціалізованому предметі контролю 

відсутності відомчої заінтересованості в його результатах, а також у 

наслідках, які наступають за його результата..ми. За результатами відомчаш 

контроmо в разі наявності nopymem ви:нлу особу вищий контроmоючи іі 

орган самостійно може nриrягти: тільки до дисцrmлінарної вjдповідальносз· і 

а за результатами контроmо з боку спеціалізованих контролюючих органі н 

відповідні органи особу притягають до адміністративної або 

кримінальної (суд) відnовідальності що не виключає застосуванни і 

дисциплінарних стягнеm з боку вюцого \Jргану, nричому державні інспекції 

та служби самі накладають адміністративні с..тягнення). 

Відміна контро шо від звернень тремадян полягає в тому, що звернеЮІ н 

про захист своїх nрав - це повідомлення про порушення законодавства, що 

стало відомо заявнику з різних обставин, але ж ніяк не в разі здійс:ненн н 

ним контрольних дій. Заявником може бути будь-яка особа не наділена 

nравом :rюнтроmо. 

Відміна контроmо з боку державних контроmоючйх органів від та1, 

званого громадського контроmо в тому, що орrаш~: громадського ко:нтролю 

самостійно до правової відповідальності винних осіб не nритягають і ШlШl' 

деякі з них (таких громадських утвореm усього дев'ять) мають nраво 

132 



складати пр ото :коли Про адміністративні правопорушення (ст. 255 КУпАП). 
Досить висока результативність контролю спеціалізованих 

контролюючих органів обумовлена тим , що здійснюють його 

висококваліфіковані фахівці своєї справи. 

Дер:жававтоінспекція (ДАІ) lvfBC України відnовідно до покладених 
на неї завдань: 

· а) бере участь у розробці прое:ктів з~онів та інших нормативних а:ктів 
і документів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і 

регіона::rьних програм забезпеченні безпеки дорожнього руху та його 
учасmrків; 

б) здійснює контроJТЬ за дотриманням правил дорожного руху 

власниками транспортних засобів, а також громадянами, посадовими 

особ<Lvrивимог Закону Україm;"Продорожнійрух'' (1; 1993.-.NQ 31.-Ст.339) 
nрави.::r, норм і стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху; 

в) виявляє і вживає заходи по попередженню та присіканню 

адміністративтrх правопорушень Правил дорожнього руху; 

г) забе:шечjє розгляд справ, вЩнесених до відання Державтоінспекції; 
д) здійснює профілактиь.у правопорушень у сфері безnеки дорожнього 

руху серед його учасників; 

е) регулює дорожній рух; 

є) здійснює державну реєстрацію та облік транспортних засобів згідно 
з усТановленими правила_м:и; 

ж) контролює внесення обов'язкових платежів власниками 

транспортних засобів; 

з) за результатами контролю звільнює від керування транспортними 

засобами осіб, які знаходяться в стані сп 'яніння, або тих, хто не має прав 

на керування данним видом транспортного засобу чи rрубо порушує 

правила дорожнього руху; 

и) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені 

до її відання; 

і) застосовує інші передбачені нормативно-правовими а:ктами заходи 

впливу. 

Контрольні повноваження Державтоінспекції закріплені в "Положенні 

про Державну автомобільну інспеrщію Міністерства внутрішніх справ 

України", затвердженому Постановою Кабінеrу Міністрів України від 

14.04.97 р . , N2 341 (3), у таких відомчих:нормативниха:ктах, як«Інстру.кція 
npo порядок прийому екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень 
водія, обліку та зберіган..ІІЯ документів, що стосуються екзаменаційної 

роботи», затверджена наказом МВС України від 21.06. 93. р. N2 394, та ін. 

Контроль за·додержанням прави.1 пожежної безпеки, захисrу життя та 

133 



здоров' я громадян, :приватної, колективної та державнш власності від 

nожеж здійстоють органи державної пожежної охорони. 

Дер:жпо:жнагляд - один з основних спеціалізованих ·контролюючих 

органів державної поже·жної охорони України. Відповідно до покладених 

на нього завдань фахівці державного nо)кежного нагляду за участю 

заінтерисованих міністерств та інших центральних органів державно) 

виконавчої влади: 

а) розробляють, затверджують залільнодерясавні правнла пожелаюІ 
безпеки, обов'язкові для всіх rrідприємс:тв, у<.лаІюв, організацій та rрсма,цян: 

б) встановm{)ють порядок оnращованн..'І й загвердження: попожепь, 

інструкцій та інШих нормативних актів щодо пита~нь пожежної безш:r<.и; 

в) здійстоють контроль за дотримаплям керівника.с\1И різних лано:к 

влади й громадянами вимог актів законодавства з питань пожежаюі безпеки: 

г) :провадять перевірки й дізнання за повідомленнями й заявами 

про злочини, nов'язані з пожежами та nорушеннями правил пожежної 

безпеки. 

Державні інспектори по пожежному нагляду: 

а) проводять nожежно-технічні обстежешпr і nеревірки підприємств , 

установ, організацій, будівель, споруд та інших nідr-онтрольних об'єкrіu 

незалежно від форм власності; 

б) дають керівникам різних гілок влади, а також громадянам 

обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усуненн,J 

порушень і недоліків щодо nитань пожежної безпеки; 

в) в разі виявлення серйозних порушень правил пожежної безпею·І 

nрипиняють або забороняють роботу підприємств, окремих його 

підрозділів, агрегатів, експлуатацію споруд, окремих приміщень, випуск 

та реалізацію пожежонебезnечної ІГ_;)Одукдії, дію видаm:rх дозволів на 

право проведення робіт; 

r) здійснюють контроJІЬ з,а виконанням пратипожежних вимог на 

будівництві та ін.; 

д) за результатами контролю в разі виявлення: nорушень забороняюн 

(до усунення: недоліків) затвердження і реа..rrізацію проектів будівельно 

монтажних 'робіт, зупиняють їх nроведення і притягають до 

адміністративної відповідальності посад:оВІІХ осіб, інших працівнпкі n 

підприємств, установ, організацій і громадян, винних у порушен-н і 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки; 

е) застосовують штрафні санкції до пі_:щриємств, установ,· організаці і і 
за nорушення правил пожежної безпеки, невиконання розпорядж.ет, 

(nриnисів) посадових осіб органів державного пожеЖЕ.ого .нагляду. 

Контрольні повноваження органів пожежної безпеки закріплені в Зю:сон і 
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Україшt "Про nожежну безnе:ку" (1; 1994.- N~ 5.- Ст. 21); "Положенні про 
порядок накладення штрафів на підприємства, установи і оргавізації за 

порушення встановлених законодавством ви:мсг пожежної безпеки, 

невиконання розпоряджень (пршшсів) посадових осіб органів державного 

пожежноrG нагляду'' , яке затверджено постановою Кабінету Міністрів 

Уь.раїн:И від 14.12. 94 р. , N2 840.(2. ЗПУкраіни.-1995.-N23. -Ст. 53.), іншими 
нор:м:ативн:.и:ми актами. 

)J,ер:Jісавна інспекція України по контролю за цінани відповідно до 

помадев:их на неї завдань та наданих їй nовноважень, закріплених у 

Положенні про Державну jн:снею~ію по кшпролю за цінами (2; 1992. -
N2l -Ст.6): 

а) здійснює державний контроль за дотриманням установленого 

!юрлдКJ' затвердження й застосування цін і тарифів у міяістерствах і 

nідом:стr.ах, пержав:них, ішшrх форм власності підприємствах, організаціях 

ra установах; 
б! перевіряє обгрунтованість затверю:куваних міністерствами й 

п;.домсrвамн України, об ' єднаннями, :пі.дтrриєм:ства.vи та організаціями в 

межах 1х:г_ьсї кш.ше:rеJЩії незалежно від форм власності та rосподарюва.н.ня 

rJjн і тарифів, стану організації та ефекrивності роботи відомчого контролю 

·~а ціиа.ми; 

в) координує роботу єдиної системи ор1·анів державного контрошо за 

цінам:и з іншими контролюючими органами та громадськими 

об' єднаюrям:и. 

Дл .. ч: цього Державна інслещія України по контрото за ціна"\1и має 
nраво: 

а) провадити у будь-яких суб ' єктах підприємництва, розміщених на 

території Украіни, перевірки бухrалтерсь:ких до.ь_'}'меmів, книт; звітів, 

кюrькутщій тощо, пов'язаних із застосуватrnм цін, а також одержувати 

1rеобхідні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають при 

nеревір :ках; 

б) nри здійсненні своїх повноважень обстежувати з додержанням 

відповідних_ правил виробничі, склаДські, торговельні та інші приміщення 

об'єднань, підприємств та організацій:, що використовуються для 
fІиготовле:ння, зберігання й реалізації товарів і сировини, а також для 

надання різннх послуг тощо . 

За результата""'ш контролю Державна інспе~ У:R:раїни по контролю 

'3а цінами в разі наявності для того підстав вимагає від керівників та інших 

відповідальних осіб суб' єь.'Тів підnриємющтва, що перевіряються, усунення 

в.и:явлених порушень законодавства про "1орядок установлення та 

·щстосу.вання цін, а таrzож приймає рішення про застосування до них 
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передбачених чинним законодавством економічних санкцій та ін. 

Начальники державних інспекцій по контролю за цінами та їх засrупниЮJ 

від імені органів державного коНТролю за цінами мають .право розгшщати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати а".1,міністративні 

стягнення на винних посадових осіб, приймати рішення про застосуваню' 

економічних с3.НІ<Чій і про припинення операцій по рал)'нках суб'єкrів 

підприємНИцтва в установах банку. 

Як зазначалося више, до контролюючих органів належать також різні 

державні служби. 

Держаrта санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорою~ 

здоров' я України, повноваження якої регулюються Законом Украіни "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населеJL.чя" (1 : 
1994.-N!! 27.-Ст. 218), здійснює контроль за дотриманням юридичнюш та 
фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження. 

виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезrіечню: 

чинників на здоров' я людей, а також застосує заходи правового характеру 

щодо порушників санітарно-епідемічних правил. Оснощш.ми завданнями 

· діяльності цієї служби є: 
а) нагляд за організацією та дотриманням усіма юридичними Т<І 

фізичними особами санітарних та nротиепідемічних правИJ1; 

б) нагляд за реалізацією державної політики в шпаннях лрофішнсrию1 

захворювань населення, участь у розробці та контроль за виь."ОН31f.tІЯМ 

проrрЗ.м, що стосуються попередження шкідливого впливу чинників 
навколишнього середовища на здоров ' я населения; 

в) нагляд за дотриманням санітарного законодавства тощо. 

При виявленні правопорушень встановлених правил держ(lвні 

санітарні лікарі: 

а) обмежують, тимчасово забороншоть або припиняють діяльність 

підприємств, установ , організацій, об'єІсrів будь-якого призначення, 

технологічних ліній, машин та механізмів, виконання окремих 

технологічних операцій, користування плаваючимн засобами, пересувним 

складом і літаками в разі невідповідності їх вимогам санітарних норм; 

б) обмежують, тимчасово забороняють або припиняють будівництво. 

реконструкцію ЧИ розширення об'єктів ПО проектах, ЩО не мають 
позитивного висно_в:ку за результатами державної санітарно:rіrієнічної 

експертизи чи мають відхилення від затвердженого проеюу; 

в) вилучають з реалізації небезпечні для здоров' я продукти харчування, 

хімічні та радіоактивні речовини, біологічні матеріали в порядкv, 

встановленому законодавством; 

в) лрщяrають виню-L'С осіб до адміністративно}' відповідальності 
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11.0 юриюrчн.их осіб застосовують фінансові санкції. 
/Vf~:mнuй контроль здійснюється Лfитною служ:бою України. Його 

метою є забезпечення дотримання де.ржа:вю!ми органами, підприємствами, 
посадсвими особами, а також rромадяна:v~и порядку переміщення через 

державний кордон товарів та іІШІих предметів. 

~пий конrрQль безпосередньо здійснюють відповідні посадові особи 

митниць шляхом: 

а) перевіркк документів, необхідних для такого контролю; 

. б) митного огляду транспортних засобів, товарів та інших nредметів, 
особистого щшrду; 

в) переогляду; 

г) обліку документів і ІІ.',_Jедметів , які переміщаються через митний 

рдон України; 

д) митних обстежень, які провадяться в спеціальних зонах митного 

нтролю . При цьoJVry в разі потреби застосовуються технічні й спеціал:ьні 

асоби, безnечні для життя й здоров' я людей, тварин і рослин і я:кі не 

причинлють шкоди підприємствам і ІрО:М:адя:нам. При необхідності д.пя 

часті в здійсненні митного контролю залучаються фахівці й експерти. 

Уповноважені особи митних органів ~и вия:влені ними порушень 

митних правил та при наявності іншИх означених законодавством підстав 

можуть здійснювати адміністративне затримання, вилучення речей і 
доь.:щентів, застосовувати спеціальні засоби попередження та припинення 

nравопорушень. Начальник митного органу, його заступник або посадова 

особа, яка здійснює провадження по справі про адміністратюше 

nравопорушеюrя, мають право відповідною постановою назначити 

nеревірку діяльності підприємства, яке допустило порушення :митних 

nравил. На':Іальники митниць та їх заступники притягають винних осіб до 

адміністративної відповідальності. Згідно з законодавством митні органи 

r також органами дізнання по справах про контрабанду. 
Контрольні повноваження митних органів та їх посадових осіб 

'І<іКріплені в Митному кодексі (1; 1992.- N2 16.-Ст 203 .), положеннях про 
~~ итну службу та 'ії підрозділи, інших нормативних актах. 

Функції контрото за додержанням законодавства про податки та інші 

nлатежі в бюджет відповідно до Закону Украї.ни "Про державну податкову 

службу в Україні" (1; l994.-N2 15.-Ст.84) здійснюєДержавна податкова 
пд.міністрація. Вона: 

а) контролює своєчасне подання платниками податків, бухгалтерських 

Івітів і балансів, податкових розрахунків, ~чітів , декларацій та інших 

І \ОІ<умев.тів , пов' язаних з об'ІИсленням платеЖІВ у бюджет, а та:кож перевіряє 

достовірність цих дачментів щ~що правильності визначення; прибуть.·у 
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доходу, інших nлатежів у бюджет; 

б) контролює додержання громадянами законодавства пр о 

індивідуальну трудову діяльність; заб~зпечуює правильність застосування 

та своєчасне стягнення фінансових санкцій за порушення зобов ' яз аль перед 

бюджетом; 

в) передає правоохоронним органам матеріали про факти порушень. 

за які передбачена кршvrінальна відповідальність, тощо. 

Для реалізації цих функцій підрозділам Державної подат:к'Jво) 

адміністрації надає_ться право: 

а) здійснювати у будь-яких суб ' єктах підприємництва пере:вірю1 

грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, 
декларацій та інших документів , пов'язаних з обчисленням і сплатою 

податків та інших обов'язкових платежів у бюджет; 

б) одержувати необхідні пояснення, довід:кд і відомості з шrrа:нь, що 

виникають при перевірках; 

в) обстежувати будь-які прmvrіщення підприємств, устююв, організаці.!\ 

та громадян, що використовуються для одержання доходів або пов ' язані 'І 

утриманням об' єктів оподаткування. 

За результатами контролю у випадках, передбачених За.Rонодавство~r . 

державні податкові інспектори мають право: 

а) зупиняти операції підприємств, установ та організацій по 

розрахункових, іншиХ рахунках у банках; 

б) вилучати у підприємств, оргакізадій та установ документи, шо 

свідчать про приховування (зюш;і<ення) прибутку (доходу) , а в громад.<J:н, 

які порушують nорядок зайняття індивідуальною трудовою діяльністю, -
патенти або реєстраціі'ші посвідч:еющ 

в) застосовувати до nідприємств, установ та організацій фінансові 

санкції, а громадян притягати до адміністративної відповідальності. 

Дещо схожі контрольні функції та повноваженкя має Контрольно

ревізійна служба (КРС) Міністерства фінансів Україки, повноваження якої 

закріплені Законом "Про кr.нггрольно-ревізійну службу в Україкі" (1; 1993. 
N~ 13 -Ст.ІІО). Вона: 

а) провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності , стан_ 

збереження кошті.в і матеріальних цінностей, достовірності обліку j, 

звітності '3 міністерствах , відомствах та інших органах державно ·І 

виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а такшJ , 

на підприємствах та в організаціях, які отримують кошти з бюджеrу та ·• 
державних валютких фондів ; 

б) здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, вия:влени.:

попередніми ревізіями й перевірка;wи; 
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в) розроблює інструІщії, інші нормативні акти про проведеНЮІ ревізій 

та nереюрок; 

г) розроблює пропозиції щодо удосконалення контролю; 

д) коордІПГjЄ робmу контрольно~ревізійних підрозділів міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, тощо. 

Головному контрольно-ревізійному управлінюо та його підрозділам на 

місцях надається право: 

а) безперешкодного доСJУПУ на підконтрольні об'єкти для з'ясування 

питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою; 
б) припиняти на розрал:ункових та jнших рахунках у банках, інших 

фінансово -F.редитних установах операції у випадках, коли керівництво 

об' єкга, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає 

працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої 

обов'язки; 

в) одерл<у:ві:lти від посадових і матеріально відповідальних осіб об' єкгів, 

ЩО ревізуються або перевіряються, ПИСЬМОВі ПОЯСНеННЯ З ПИТаНЬ, які 
виникають у ході ревізій і перевірок; 

г) за результатами контролю у виладках передбачених законодавством, 

і в разі погреби накладає на керівників та інших посадових осіб під

приємств, установ та організацій адміністративні стягнеюrя; 

д) стягує в доход держави кошти, одержані міністерствами, 

відомствами, державними комітетами, державними фондами, 

nідприємствами, установами й організаціями за незаконнимиугодами або 

бе3 іюnих встановлених законодавством підстав чи з порушеНЮІМ чинного 

'йІЮІ-ЮДавСТВа, ТОЩО. 

У той же час ефективність діяльності спеціалізованих контролюючих 

органів у багатьох випадках є НЮ:h"ЧОЮ її можJІИвостей, що є наслідком 

недосконалості чинного законодавства. Наприклад, підрозділи КРС мають 

право провадити ревізії і перевірки фінансової діяльності, стану збережеНЮІ 

коштів та інше тільки в державних структурах, державних фондах, 

бюджетних установах, а також на тих підприємствах і в організаціях, які 

одержують кошти з бюджету й державних валютних фондів. І лише за 

nостановою прокурора або слідчого, винесеною в перебігу розслідуваНЮІ 

кримінальної сnрави, органи КРС здійснюють ревізії і перевірки суб' єкгів 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності. Вбачається за 

Т(оцільне надати КРС право самостійно обирати об' єкг контролю. 

Істотно знижує ефективність діяльності КРС і недосконалість 

nроцесуальної частини законодавства. Так, чинне законодавство зовсім не 

регулює порядок застосування КРС фінансових санкцій, а посилається в 

цих питаннях на П. 7 ст. 11 Закону «Про державну податкову с.:тужбу в 
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Україні» . Але ж та.м: йдеться про суми прихованого (заниженого) прибу .. .г.ю. 
(доходу) , податків або іншrL-х обов'язкових плате:жів, що, власне , не 1' 

основним об' єкrом контрошо з боь.."У КРС. Думається, що діяльність тшшг,І 

важл:ивого. ,ддя держави контрошоючоrо органу повинна бути врегул:ьован;, 

значно детальніше. 

За сучасних умов роль контрошо в держа:вншvrу уnравлінні постійно 

зростає. Однак така важлива фунщія держави досі не врегульован :І 

спеціальним нормативним актом, де були б закріплені: 

а) загаJrьне визначення контрошо як однієї з основних: форм державного 

управління, його відміни від нагляду та інших бшrзью~х за напрямкам и: та 

зовнішніми формами видів діяльності державних та недержавнл' 

утворень; 

б) особливості відоМчого, міжвідомчого та надвідомчого контролю : 
в) принципи та способи здійснення контроmо; 

г) порядок взаємодії кшпролюючих та правоохоронних органів ; 

д) контрольний процес тощо . 

Окрім окреслених питань у спеціальному нормативному алт1 

законодавцю слід визначитися і з узагаJІЬюоючою назвою контролююЧН\ 

органів, тобто розібратися, де «інспекції, а де «служби» і в ЧОl\1)' rіоляг:н 

різниця між ними. На напrу думку, «службами» слід вюнати контрошою• І І 

органи, які не мають у своєму складі спеціальних (оперативно самостійн І ) 

контролюючих підроздіпів а здійсюоють контроль самостійно, тобто в' 1 

посадові особи цих органів наділені правом контролю у сфері діяльrюсї 1 

органа. Це податкова, митна та інші служби. До «інспекцій» слід відноСИІІІ 

спеціальні контрошоючі підроздіЛІІ, Які утворюються у складі міністерств 

комітетів та відомств (ДАІ, пожежна, санітарна (я:ка зараз .визнасrьси 

службою) та ін.). 

Низку проблем можна вирішити шляхом прийняття Закону УкрШ ІІІІ 
«Про контроль у державному управлінні» . Наявність такого спеціально' t' 

нормативного акту більш чітко окреслить місце й роль контролю '' 
державному управлінні, значно полегшить роботу контролюючих та 

правоохоронних органів, підвишить їх результативність. 

Список літератури: l. Відомості Верховної Ради України. 2. ЗJ І 

України. З . Офіційний вісник України.- 1997.- N2 16.- С. 52. 
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