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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ 
МІСЦЕВОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація. Обґрунтовано, що основи для побудови ефективного меха-
нізму функціонування системи органів місцевої публічної влади, та забез-
печення надання ними адміністративних послуг, лежать в площині саме 
конституційного рівня забезпечення. Головною метою запровадження 
системи надання адміністративних послуг є перебудова існуючої системи 
взаємовідносин між людиною та органами публічної влади, спрямована 
на полегшення процедур розгляду звернень громадян, та забезпечення 
оперативного прийняття рішень індивідуального характеру відповідними 
органами публічної влади. Реформа щодо децентралізації, що в рамках 
Євроінтеграційних процесів розпочата в Україні, на жаль не реалізована 
на сьогоднішній день, безумовно наділяє саме місцевий рівень органів пу-
блічної влади більшою відповідальністю. Удосконалення системи надан-
ня адміністративних послуг має забезпечити, як реалізацію та гаранту-
вання прав і свобод людини і громадянина, так і оптимізацію організації 
та функціонування місцевих органів публічної влади. 

Запропоновано під конституційними засадами системи надання адмі-
ністративних послуг органами місцевої публічної влади розглядати систе-
му конституційно-правових норм та принципів, які визначають порядок 
реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 
шляхом звернення до місцевих органів публічної влади та отримання ре-
зультату у вигляді адміністративних послуг. Конституційними засадами 
системи надання адміністративних послуг місцевими органами публічної 
влади є в першу чергу норми Конституції України, які встановлюють, 
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що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави, ці норми закріплені, зокрема у ст. ст. 3, 8, 21, 
Основного Закону. Норми конституції є орієнтиром для формування з 
урахуванням них апарату держави, наділення органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування повноваженнями, та відображають 
те, що будь-яка діяльність органу публічної вади має бути в першу чергу 
спрямована на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, забез-
печення такого стану суспільних відносин, за якого можливе задоволення 
потреб та інтересів всіх людей в суспільстві.

З’ясовано, що питання реєстрації фізичних осіб-підприємців, юридич-
них осіб, громадських організацій, пов’язані із реєстрацією місця прожи-
вання, отримання паспорту громадянина України, пов’язані із власністю 
на нерухоме майно, користуванням земельними ділянками, будівництвом 
здійснюється на місцевому рівні. 

Обґрунтовано позицію, щодо необхідності проведення адміністратив-
но-територіальної та муніципальної реформ, для забезпечення реальної 
децентралізації місцевої публічної влади, що стане підґрунтям для реалі-
зації принципу «єдиного вікна» в Україні.

Ключові слова: місцева публічна влада, місцеве самоврядування, ад-
міністративні послуги, публічні послуги, органи місцевої публічної вла-
ди. 
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THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE 
SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES OF 
LOCAL PUBLIC AUTHORITIES IN UKRAINE

Abstract. It is substantiated that the foundations for building an 
effective mechanism for functioning of the system of local public authorities, 
and for providing them with administrative services are contained at the 
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constitutional level of provision. The main purpose of introducing a system 
of administrative services is to reorganize the existing system of relations 
between the individual and public authorities, aimed at facilitating the 
procedures for reviewing citizens’ appeals, and to ensure prompt decision-
making of individual nature by the relevant public authorities. The 
decentralization reform initiated in Ukraine within the framework of the 
Euro integration processes, unfortunately not implemented today, certainly 
gives the local level of public authorities more responsibility. Improvement 
of the system of administrative services provision should ensure both the 
realization and guarantee of human and citizen’s rights and freedoms, as 
well as the optimization of the organization and functioning of local public 
authorities.

It is suggested to consider under the constitutional principles of the 
system of providing administrative services to local public authorities, the 
system of constitutional rules and principles that determine the procedure 
for exercising the rights, freedoms and legitimate interests of individuals 
and legal entities, by appealing to local public authorities and obtaining 
the result in the form of administrative services. The constitutional basis of 
the system of providing administrative services by local public authorities 
are, first of all, the norms of the Constitution of Ukraine, which stipulate 
that human rights and freedoms and their guarantees determine the content 
and orientation of the activity of the state, these norms are enshrined, in 
particular in Art. 3, 8, 21 of the Basic Law. The norms of the constitution are 
a guideline for the formation of the state apparatus, empowerment of state 
authorities and local self-government bodies, and reflect that any activity of 
a public defect authority should be primarily aimed at ensuring the rights 
and freedoms of the individual and citizen, ensuring such condition of social 
relations in which the needs and interests of all people in society are taken 
into account.

It is found out that the registration individual entrepreneurs, legal 
entities, public organizations, items related to registration of residence, 
obtaining a passport of a citizen of Ukraine, related to ownership of real 
estate, land use, construction are carried out at the local level.

The position on the necessity of carrying out administrative-territorial 
and municipal reforms is substantiated to ensure real decentralization of 
local public authorities, which will become the basis for the implementation 
of the «One Stop Services» in Ukraine.

Keywords: local public authority, local government, administrative 
services, public services, local public authorities.
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Постановка проблеми. Сьо-
годнішній стан функціонування 
демократії, система публічного 
управління, свідчать про те, що 
для справжнього самоврядуван-
ня недостатньо лише участі всьо-
го народу або його більшості в 
управлінні справами суспільства, 
необхідно, щоб це забезпечувало 
вираження волі народу в управлін-
ських рішеннях за безпосередньою 
участю народу в прийнятті та реа-
лізації таких рішень. Однак з усі-
єю впевненістю можна стверджу-
вати, що сама сутність концепції 
народного самоврядування у під-
порядкуванні та підконтрольності 
усіх представницьких інститутів та 
посадових осіб волі народу через 
пряму участь усіх або більшості 
громадян у прийнятті найважливі-
ших рішень, у поглинанні держав-
ної влади суспільством [1, с. 95]. 
Адже влада народу – це публіч-
на влада. Мета її здійснення – це 
суспільне благо, вона звернена до 
всього суспільства і кожного його 
члена, усім доступна (кожна люди-
на вправі брати участь у реаліза-
ції тих або інших функцій та форм 
влади) [2, с. 373]. Участь населен-
ня у створенні та здійсненні рішень 
органів публічної влади підвищує 
стабільність у суспільстві, запобі-
гає фатальним помилкам в управ-
лінській діяльності, різким змінам 
політичного курсу в разі приходу 
до влади нової політичної сили, за-
безпечує свідому підтримку політи-
кам і, зрештою, сприяє досягненню 
соціального, політичного й еконо-
мічного прогресу. Визнаними ін-
ституційними принципами сучасної 
регіональної політики в Європі є 

бажаність прийняття більшості рі-
шень представницькими органами 
на місцях та забезпечення доступу 
громадськості до цього процесу [3, 
с. 72].

Ми також вважаємо, що рефор-
ма місцевої публічної влади має 
включати розробку дієвих форм 
участі громадян у розробці та при-
йнятті рішень місцевими органами 
публічної влади.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Серед науковців 
юристів адміністративні послуги, 
правові та організаційні основи їх 
надання ввійшли в тій чи іншій 
мірі до предмету досліджень нау-
ковців адміністративного права, як 
Бондаренко І.О., Давиденко Л.М., 
Дембіцька С.Л., Дроздова І.В., 
Гринько-Гузевська А.В., Гусарьов 
С.М., Клим О.В., Легеза Є.О., 
Міняйло М.П., Писаренко Г.М., 
Сирота Д.І., Сіверін В.І., Цин-
дря В.М. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16]. 

На нашу думку ігнорування до-
слідження адміністративних послуг 
як результату здійснення владних 
повноважень органами державної 
влади та органами місцевого само-
врядування з боку вчених консти-
туціоналістів є необґрунтованим, 
оскільки конституційно-правовий 
статус зазначених органів є предме-
том конституційно-правових дослі-
джень, а адміністративні послуги 
фактично є новою формою реаліза-
ції ними, своїх повноважень.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Аналіз конституційних засад 
системи надання адміністративних 
послуг органами місцевої публічної 
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влади в Україні та надання реко-
мендацій щодо їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Доречно згадати в 
даному контексті про «добре місце-
ве самоврядування» «Good Urban 
Governance», про яке вперше було 
зазначено на ІІ Конференції ХАБІ-
ТАТ у червні 1996 р. у Стамбулі. 
ХАБІТАТ ініціював обговорення 
введення поняття добре місцеве 
врядування в управління, залучив-
ши до нього міста, своїх партнерів 
та міжнародну спільноту. За ре-
зультатом цього обговорення було 
визначено: «добре місцеве вряду-
вання – це сума безпосередніх вза-
ємовідносин громадян, публічного 
та приватного секторів, плануван-
ня та управління спільними спра-
вами міста. Це процес, що постій-
но триває і через який мають бути 
взяті до уваги протиріччя або різні 
інтереси, організовані спільні дії. 
Ці відносини включають як офі-
ційні інституції, так і неформальні 
домовленості та соціальний капітал 
громадян» [17, с. 36]. 

ООН – ХАБІТАТ визначає 
принципи, побудовані з урахуван-
ням міжнародного досвіду та пого-
джених міжнародними конвенція-
ми: 

• сталість / сталий розвиток 
(баланс між соціальними, еконо-
мічними потребами та потребами 
щодо навколишнього середовища 
сучасного та майбутнього поколінь, 
який може бути реалізований через 
консультації з громадою зацікавле-
них сторін щодо побудови страте-
гічного бачення міста, консультації 
щодо планування навколишнього 
середовища та процесу управління, 

фінансової самодостатності, через 
участь громадян в економічному 
житті їхніх міст);

• субсидіарність (стосовно 
повноважень та ресурсів, які мо-
жуть бути реалізовані через роз-
виток спроможності врядування 
на рівні міста; визначені обов’язки 
та ресурси на рівні міста; прозорі 
фіскальні трансферти та фінансове 
вирівнювання для підтримки слаб-
ких місцевих громад);

• безпристрасність (щодо на-
дання послуг населенню органами 
влади та стимулювання економіч-
ного розвитку, який може бути реа-
лізований через партнерство з при-
ватним сектором та громадянським 
суспільством, чіткі та передбачува-
ні межі регулювання; вдосконален-
ня обсягу місцевих доходів; чіткі 
завдання та цілі щодо забезпечення 
населення послугами, які надають 
органи влади);

• прозорість та підзвітність 
(керівників та всіх зацікавлених 
сторін, що може бути реалізоване 
через партисипативне бюджету-
вання («Participatory Budgeting»), 
активне залучення громадян та 
зацікавлених сторін до складан-
ня бюджету; прозоре проведення 
тендерів та процедур; боротьба з 
корупцією та службовою етикою; 
побудову механізмів зворотного 
зв'язку щодо публічного управлін-
ня; відкрите обговорення міських 
питань у ЗМІ);

• залучення громадян (ви-
знання того, що люди є головним 
багатством міста і одночасно об’єк-
том та сутністю сталого людського 
розвитку може бути реалізовано 
через культурну та громадянську 
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солідарність, побудовану на взаєм-
ній повазі та розвитку; забезпечен-
ня повної та рівної громадянської 
участі; міські молодіжні парламен-
ти, місцеві референдуми);

• безпека індивідуумів та їх-
нього життєвого середовища, яка 
може бути реалізована через кон-
сультаційний процес, побудований 
на верховенстві права, солідар-
ності та запобіганні масштабних 
помилок; обізнаність та підготовле-
ність до природних лих та інших 
ризиків; управління міськими ре-
сурсами; підтримка мультикульту-
ралізму та толерантності до різно-
манітності [18].

Реалізація даних принципів має 
лягти в основу організаційного ме-
ханізму не лише функціонування 
місцевого самоврядування, але й в 
основу функціонування всієї сис-
теми місцевої публічної влади в 
Україні.

Про те, що сфера послуг сьогод-
ні – це одна з найперспективніших 
галузей державного управління, 
яка до того ж швидко розвиваєть-
ся, а зміна пріоритетів у правовід-
носинах держави та особи потребує 
змістовної переоцінки характеру 
взаємо-відносин між державними 
органами і приватними (фізичними 
та юридичними) особами, ствер-
джують у своїх дослідженнях нау-
ковці галузі державного управлін-
ня [19, с. 56]. 

Якість надання адміністратив-
них послуг на сьогоднішній день є 
одним із основних критеріїв оцінки 
ефективності роботи відповідних 
органів, і в першу чергу місцевих 
органів публічної влади.

Науковці державного управлін-
ня, визначають, що теоретичною ос-
новою становлення наукових погля-
дів щодо адміністративних послуг, 
особливо в XX ст., є дослідження 
у сфері політики, соціальних від-
носин, філософії, але велику роль 
у цьому відіграли дослідження з 
економічної теорії та економічної 
історії. Неузгоджене введення в 
практичну діяльність органів дер-
жавного управління України чис-
ленних визначень понять сфери 
адміністративних послуг («публіч-
ні», «державні», «муніципальні», 
«адміністративні», «управлінські» 
послуги) пояснюється недостатньою 
охопленістю досліджуваної темати-
ки науковими розробками, особливо 
в галузі української науки держав-
ного управління [20, с. 15]. А ми 
вважаємо, що і в юридичній науці 
недостатньо розробок з цих питань. 

Адміністративні послуги орга-
нів державної влади розглядають-
ся в наукових джерелах України 
(здебільшого юридичних) переду-
сім як процес обслуговування, тоді 
як у світі такі послуги осмислю-
ються як результат обслуговування 
суспільства за допомогою як адмі-
ністративних послуг, так і інших 
інструментів державного регулю-
вання (грошово-кредитна політика, 
політика оподаткування тощо) [20, 
с. 15].

Адміністративну послугу можна 
розглядають в двох аспектах: 

• як публічно-владну діяль-
ність адміністративного органу 
спрямовану на забезпечення (юри-
дичне оформлення) умов для реалі-
зації прав фізичної або юридичної 
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особи, яка здійснюється за заявою 
цієї особи;

• як результат публічно-влад-
ної діяльності адміністративного 
органу, спрямованої на забезпечен-
ня (юридичне оформлення) умов 
для реалізації суб’єктивних прав 
фізичної або юридичної особи, яка 
здійснювалась за заявою особи [21, 
с. 9].

За ознаками суб’єкта, що надає 
публічні послуги, Тимощук В.П. 
виділяє державні та муніципальні 
(комунальні) послуги.

Під державними послугами 
він розуміє послуги, що надають-
ся органами державної влади (як 
правило, виконавчої) та держав-
ними підприємствами, установами, 
організаціями, а під муніципаль-
ними послуги, що надаються ор-
ганами місцевого самоврядування 
та комунальними підприємствами, 
установами. За суб’єктом, який 
несе відповідальність за надання 
публічної послуги та джерелом її 
фінансування (видом бюджету), 
до державних послуг можна відне-
сти також послуги, які надаються 
органами місцевого самоврядуван-
ня та недержавними установами, 
організаціями, підприємствами в 
порядку виконання делегованих 
державою повноважень тощо, а до 
муніципальних послуг – послуги, 
які надаються за рахунок місцевих 
бюджетів [21, с. 11].

Цей же автор виділяє адміні-
стративні послуги – публічні послу-
ги, які надаються органами вико-
навчої влади та органами місцевого 
самоврядування, іншими уповно-
важеними особами, і надання яких 
пов’язане з реалізацією владних 

повноважень (тобто прийняттям 
рішень / вчиненням дій тощо); та 
неадміністративними є послуги, які 
не пов’язані з прийняттям владних 
рішень (наприклад: освітні та ме-
дичні послуги тощо) [21, с. 11].

Зі змісту ст. 1 Закону Укра-
їни «Про адміністративні послу-
ги в Україні» від 6 вересня 2012 
року [22], адміністративна послуга 
є результатом 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’яз-
ків такої особи відповідно до зако-
ну, при цьому суб’єктом надання 
адміністративної послуги є орган 
виконавчої влади, інші державні 
органи, органи влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи, 
уповноважені відповідно до закону 
надавати адміністративні послуги.

Тобто, місцеві органи публічної 
влади є суб’єктами надання адмі-
ністративних послуг, і ця форма 
реалізації ними своїх повноважень 
потребує дослідження для пошуку 
шляхів удосконалення нормативно-
го та організаційного забезпечення 
їх надання.

Закон України «Про адміні-
стративні послуги» було ухвалено 
6 вересня 2012 року. Його проект 
готувався робочою групою Мініс-
терства юстиції більше чотирьох 
років, взявши за основу доктрину 
адміністративних послуг, роз- ро-
блену Центром політико-правових 
реформ з урахуванням кращого 
зарубіжного досвіду. Експерти 
ЦППР також взяли активну участь 
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у підготовці законопроекту, у тому 
числі на етапі доопрацювання у ро-
бочій групі профільного комітету 
Верховної Ради України. Автори 
коментаря до цього Закону вва-
жають, що він містить чимало по-
зитивних новацій. Насамперед, це 
впровадження ідеї служіння дер-
жави громадянам, забезпечення 
реалізації прав громадян та суб’єк-
тів господарювання через надання 
адміністративних послуг. Закон 
вимагає від органів місцевого са-
моврядування та районних дер-
жавних адміністрацій утворення 
центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАП), що повинно ство-
рити зручніші та доступніші умо-
ви спілкування громадян з владою 
[23, с. 5].

Концепція розвитку системи на-
дання адміністративних послуг ор-
ганами виконавчої влади визначає, 
що адміністративна послуга – це 
результат здійснення владних по-
вноважень уповноваженим суб’єк-
том, що відповідно до закону забез-
печує юридичне оформлення умов 
реалізації фізичними та юридични-
ми особами прав, свобод і закон-
них інтересів за їх заявою (видача 
дозволів (ліцензій), сертифікатів, 
посвідчень, проведення реєстрації 
тощо) [24, с. 3].

Далі Кабінетом Міністрів Укра-
їни було прийнято розпорядження 
від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі 
питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністра-
тивних послуг» [25], яким затвер-
джено перелік адміністративних 
послуг органів виконавчої влади, 
які надаються через центр надання 

адміністративних послуг та вирі-
шено ряд організаційних питань, 
шляхом визначення завдань міс-
цевим державним адміністраціям 
та органам виконавчої влади, які є 
суб’єктами надання адміністратив-
них послуг, при цьому п. 4 дано-
го розпорядження рекомендовано 
органам місцевого самоврядування 
керуватися даним розпорядженням 
у своїй діяльності із забезпечення 
функціонування центрів надання 
адміністративних послуг.

Що зайвий раз свідчить про 
наявність суттєвого, часто визна-
чального впливу органів державної 
влади на діяльність органів місце-
вого самоврядування, і такий під-
хід виключає їх самостійність. При 
цьому в сфері надання адміністра-
тивних послуг є також шкідливим, 
оскільки позбавляє органи місце-
вого самоврядування, які є най-
ближчими до громадян, а тому во-
лодіють інформацією про їх дійсні 
потреби та громадську активність, 
самостійно сформувати механізм 
надання адміністративних послуг 
і організувати роботу центру на-
дання адміністративних послуг 
найоптимальнішим для конкретної 
громади чином.

Той факт, що така форма реа-
лізації владних повноважень, як 
надання адміністративних послуг 
ще й досі залишається новим для 
України, однією із основних пере-
пон для її запровадження є заста-
рілі державницькі погляди служ-
бовців органів публічної влади, 
та неправові «способи вирішувати 
питання», якими користується до-
статньо вагомий відсоток громадян. 
Ці обставини вимагають у нормо-
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творця прийняття ряду актів, що 
запровадять порядок організації 
роботи центрів надання адміністра-
тивних послуг, порядок звернення 
до таких центрів, в зв’язку з цим 
було прийнято наступні норматив-
но-правові акти: постанова Кабіне-
ту міністрів України від 20.02.2013 
року № 118 «Про затвердження 
Примірного положення про центр 
надання адміністративних послуг» 
[26], постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 січня 2013 р. № 57 
«Про затвердження Порядку ве-
дення Реєстру адміністративних 
послуг» [27], постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 3 січня 
2013 р. № 13 «Про затвердження 
Порядку ведення Єдиного держав-
ного порталу адміністративних по-
слуг» [28], постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 30 січня 2013 
р. № 44 «Про затвердження вимог 
до підготовки технологічної картки 
адміністративної послуги» [29].

Відомо, що ідея створення 
універсамів послуг (офісів для 
громадян) виникла в 90-х ро-
ках двадцятого століття в Європі. 
Впроваджувалась, так звана «нова 
модель управління», коли органи 
влади були перетворені на заклади 
з надання послуг. З метою отри-
мання громадянином без усклад-
нень, швидко і, за можливості, в 
рамках одного візиту адміністра-
тивної послуги в багатьох європей-
ських країнах була розроблена мо-
дель єдиного офісу для громадян 
(«one-stop-shop») [21, с. 77].

Серед Європейських країн од-
нією із перших, яка почала впро-
ваджувати концепцію універсамів 
послуг є Нідерланди. Взірцевим 

вважається центр надання адміні-
стративних послуг муніципалітету 
міста Гаага (Den Haag).

Система універсамів послуг 
у м. Гаага дворівнева: існує цен-
тральний офіс на загальноміському 
рівні та 7 офісів у різних районах 
міста. Деякі послуги можна отри-
мати лише в центральному офісі, 
зокрема, вирішення питань мігран-
тів тощо. У центральному офісі 
в приміщенні муніципалітету на 
першому поверсі ведеться прийом 
громадян з усіх питань у межах 
компетенції муніципалітету. Будь-
яка особа вільно, без перепусток чи 
будь-яких пояснень, може зайти в 
будівлю муніципалітету. Якщо осо-
ба має конкретну справу, то вона, 
отримавши на рецепції талон з но-
мером, у порядку черги попадає до 
одного з понад двадцяти прийом-
них місць (це відкриті, лише від-
городжені один від одного робочі 
столи) і має можливість вирішити 
одночасно всі свої питання. Окре-
мо, в кабінетах на другому поверсі 
здійснюється прийом з питань соці-
альної допомоги, зважаючи на де-
лікатний та конфіденційний харак-
тер цих справ. На першому поверсі 
розташована каса, де можна одразу 
оплатити послугу [21, с. 82-83].

Отже, в офісах з надання по-
слуг Гааги можна отримати широ-
кий спектр послуг, зокрема, заре-
єструвати акти цивільного стану: 
народження, попередньої реєстра-
ції сімейних відносин, шлюбу й 
розлучення. Можна отримати ши-
рокий перелік документів особи: 
водійське посвідчення, паспорт, а 
також відповідні документи, витяги 
з них чи їх копії, наприклад, витяг 
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з муніципального реєстру населен-
ня, який містить загальні особи-
сті дані про всіх мешканців міста. 
Для розгляду справи та отримання 
послуги споживач може звернути-
сь трьома способами: особисто, у 
письмовій чи електронній формі. 
Усі послуги платні, в тому числі 
«дрібні» довідки. Розміри плати за 
кожну послугу визначаються муні-
ципалітетом Гааги і можуть суттєво 
відрізнятися від розцінок в інших 
регіонах Нідерландів [21, с. 82-83].

Офіси для громадян починали 
створюватися у ФРН також в 90-х 
ХХ ст., в малих містах це прості-
ше, тому процес йшов швидше, у 
великих містах таких офісів ство-
рюють зазвичай більше одного. Че-
рез те, що ФРН є федеративною 
державою, з гарантованим пра-
вом на місцеве самоврядування та 
міцними традиціями в цій сфері, 
питання створення та організації 
роботи центрів надання адміні-
стративних послуг вирішувались 
муніципалітетами. Практика та-
кого впровадження є різноманіт-
ною. Універсами послуг є візитною 
карткою адміністрації (відобра-
жають її імідж у громадськості), 
тому що саме тут відбувається до 
80% контактів адміністрації з при-
ватними особами. Тому створювати 
універсами послуг рекомендується 
незалежно від розмірів громади, 
оскільки вони є центральним міс-
цем звернення громадян до адміні-
страції [21, с. 82-83].

Яскравою особливістю саме Ні-
мецьких універсамів послуг є те, 
що віднесення федеральними зако-
нами управління в сферах соціаль-
ного захисту населення, містобуду-

вання, реєстрації актів цивільного 
стану відносяться до повноважень 
держави, а не муніципалітетів, 
виключає надання соціальних по-
слуг, дозволів на будівництво та 
послуг реєстрації актів цивільного 
стану універсамами послуг муніци-
палітетів. Для спрощення триман-
ня публічних послуг в цих сферах 
створення наприклад будівельно-
го універсаму послуг, частою стає 
практика створення універсамів 
послуг для отримання документів в 
податковій сфері [21, с. 82-83].

Яскравим прикладом організа-
ції надання адміністративних по-
слуг у Великобританії є Універсам 
послуг Вестмінстера.

Місцеве самоврядування Лон-
дона передбачає доволі складну 
систему органів та реалізується на 
двох рівнях: загальноміському та 
на рівні територіальних одиниць у 
складі Лондона. Загальне управлін-
ня містом здійснює адміністрація 
Великого Лондона (Great London 
Authority), яка представлена ме-
ром міста, який реалізує виконав-
чу владу, та Лондонською міською 
асамблеєю, яка затверджує міський 
бюджет. Лондон є розподіленим на 
33 адміністративно-територіаль-
ні одиниці (райони), з яких 32 є 
муніципальними округами (англ. 
borough), а також Сіті, що має спе-
ціальний статус. У кожному окрузі 
функціонує власна місцева рада, 
вибори до якої відбуваються раз на 
чотири роки. Одним із таких окру-
гів є Вестмінстер, який є округом 
Лондона, наділеним статусом мі-
ста. Інформацію щодо «універсамів 
послуг» докладно подано на Інтер-
нет-сайті Ради Вестмінстера [30].
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Необхідну інформацію розмі-
щено в розділі «Рада, управління 
та демократія», а також в підроз-
ділах «Рада» – «Контакти, кон-
сультації та зворотній зв’язок» – 
«універсами послуг» («One Stop 
Services»). При цьому в підрозділі 
«Контакти, консультації та зворот-
ній зв’язок» закріплено принцип 
діяльності таких «універсамів»: 
«Універсами послуг» надають осо-
бистий доступ до всіх послуг Ради 
м. Вестмінстер під одним дахом». 
На сайті Вестмінстерської Ради, 
сторінку, яка присвячена «універ-
самам послуг», поділено на декіль-
ка розділів: «Універсами послуг» 
(«One Stop Services»), «Хартія 
споживача» («Customer charter»), 
«Розташування «універсамів по-
слуг» («One Stop locations»), При-
ймальні в «універсамах послуг» 
(«Surgeries at One Stop Services»), 
«Що я можу зробити в “універсамі 
послуг?» («What can I do at One 
Stop Services?») У Вестмінстері 
наявні три офіси «універсамів по-
слуг» у зручних для доступу міс-
цях Вестмінстера – Harrow Road, 
City Hall, Church Street One Stop, 
останні два з яких працюють шість 
днів на тиждень [31, с. 253-254].

У другій половині 2009 р. офі-
ційний інформаційний ресурс Ради 
м. Вестмінстер було перероблено. 
Так, усі публічні послуги Ради ви-
кладено в алфавітному порядку із 
паралельним групуванням відпо-
відно до сфер суспільного життя: 
бізнесові послуги, послуги у спра-
вах дітей, у житловій сфері, щодо 
сплати податків і зборів, плануван-
ня та будівництва, реєстрації актів 
цивільного стану, в освітній сфері 

тощо. Також викладено короткий 
опис кожної послуги, зазначено 
коло осіб, її дії, наведено схожі за 
змістом послуги; вказано засоби 
зв’язку із відповідальними особами 
[31, с. 253-254].

Повертаючись до становлення 
інституту надання адміністратив-
них послуг в Україні, слід зазна-
чити, що Писаренко Г.М., ще у 
2006 році констатувала, що термін 
«адміністративна послуга» спрямо-
ваний не на виокремлення нового 
виду відносин між державними ор-
ганами і приватними (фізичними та 
юридичними) особами, а на зміс-
товну переоцінку характеру їхніх 
взаємовідносин. Адже владне роз-
порядництво з боку державних ор-
ганів, їх посадових осіб – це один 
формат оцінки їх відносин з гро-
мадянами чи юридичними особами, 
а надання тими самими суб’єктами 
адміністративних послуг остан-
нім – зовсім інший [16, с. 8].

Не викликає сумнівів саме іде-
ологічне підґрунтя запровадження 
такої форми реалізації владних 
повноважень, як надання адміні-
стративних послуг, оскільки самий 
змість слова «послуга» говорить 
про те, що той хто її надає є до-
брозичливим, тим хто приносить 
користь, а той хто отримує в таких 
відносинах є головним.

Конституційними засадами сис-
теми надання адміністративних по-
слуг місцевими органами публічної 
влади є в першу чергу норми Кон-
ституції України, які встановлю-
ють, що права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Дер-
жава відповідає перед людиною за 
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свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод люди-
ни є головним обов'язком держави 
(ст. 3), в Україні визнається і діє 
принцип верховенства права (ст. 
8), усі люди є вільні і рівні у сво-
їй гідності та правах (ст. 21), гро-
мадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед 
законом (ст. 21). Перелічені норми 
прямої дії є орієнтиром для форму-
вання з урахуванням них апарату 
держави, наділення органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування повноваженнями, 
та відображають те, що будь-яка ді-
яльність органу публічної вади має 
бути в першу чергу спрямована на 
забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина, забезпечення такого 
стану суспільних відносин, за яко-
го можливе задоволення потреб та 
інтересів всіх людей в суспільстві.

Окремої уваги потребує ст. 40 
Конституції України, відповідно до 
якої «усі мають право направляти 
індивідуальні чи колективні пись-
мові звернення або особисто звер-
татися до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування 
та посадових і службових осіб цих 
органів, що зобов'язані розгляну-
ти звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом 
строк». Можна говорити про те, 
що система надання адміністратив-
них послуг є однією із форм роз-
гляду органами публічної влади 
звернень громадян, щодо набуття, 
зміни чи припинення прав та/або 
обов’язків осіб.

Що стосується місцевих органів 
публічної влади, то розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 року № 523-р «Деякі 
питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністра-
тивних послуг» [25] встановлює 
перелік із 52 адміністративних по-
слуг надання яких здійснюється че-
рез центри надання адміністратив-
них послуг, утворені при Київській 
міській держадміністрації, міських 
радах (їх виконавчих органах) на-
селених пунктів, які є адміністра-
тивними центрами областей, а та-
кож через інші центри, утворені 
згідно із Законом України «Про 
адміністративні послуги», на осно-
ві узгоджених рішень між суб’єк-
тами надання адміністративних по-
слуг та органами, якими утворено 
такі центри. 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Під кон-
ституційними засадами системи 
надання адміністративних послуг 
органами місцевої публічної вла-
ди розуміємо систему конституцій-
но-правових норм та принципів, 
які визначають порядок реалізації 
прав, свобод і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, шля-
хом звернення до місцевих органів 
публічної влади та отримання ре-
зультату у вигляді адміністратив-
них послуг (актів, спрямованих на 
набуття, зміну чи припинення прав 
та/або обов’язків таких осіб).

Питання реєстрації фізичних 
осіб-підприємців, юридичних осіб, 
громадських організацій, пов’язані 
із реєстрацією місця проживання, 
отримання паспорту громадянина 
України, пов’язані із власністю на 
нерухоме майно, користуванням 
земельними ділянками, будівни-
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цтвом здійснюється на місцевому 
рівні. Центри надання адміністра-
тивних послуг утворюються при: 
Київській міській державній адмі-
ністрації, Севастопольській міській 
державній адміністрації, районній 
державній адміністрації, районній 
у місті Києві державній адміністра-
ції, районній у місті Севастополі 
державній адміністрації, виконав-
чому органі міської ради міста об-
ласного, республіканського Авто-
номної Республіки Крим значення. 

Центри надання адміністратив-
них послуг можуть утворюватися 
при виконавчому органі міської мі-
ста районного значення, селищної, 
сільської ради у разі прийняття 
відповідною радою такого рішен-
ня. Така система має ознаки цен-
тралізації, за виключенням районів 
в місті Києві а Севастополі, але з 
досвіду столиці обсяг послуг, які 
надають районні Центри не відпо-
відає принципу «єдиного вікна» та 
не полегшує громадянам процес от-
римання необхідних послуг, в ос-
новному окремих документів.

Отже, ми вважаємо необхідним 
проведення адміністративно-тери-
торіальної та муніципальної ре-
форм, для забезпечення реальної 
децентралізації місцевої публічної 
вади, тільки після таких конститу-
ційних трансформацій стане мож-
ливою реалізація принципу «єди-
ного вікна» в Україні. 
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