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Текст лекції
1. Поняття і види центральних органів виконавчої влади.
Центральним органом виконавчої влади називають орган, який
забезпечує проведення в життя державної політики у відповідній галузі чи
сфері на всій території України, здійснює керівництво дорученою йому
сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку та безпосередньо
підвідомчий Кабінету Міністрів України або за рішенням Президента іншому
органу виконавчої влади.
Згідно із Законом України «Про центральні органи виконавчої влади»
від 17 березня 2011 року та Указом Президента України від 9 грудня 2010
року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» в Україні існують такі види центральних органів виконавчої влади:
• міністерства;
• державні служби;
• державні агентства;
• державні інспекції;
• центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
В загальній теорії як конституційного, так і адміністративного права
міністерства визначають центральні органи виконавчої влади держави, які
здійснюють керівництво дорученими сферами управління, як правило, однією
якоюсь галуззю. Таке загальне визначення міністерства виходить із його
правової природи взагалі. Слово «міністр» походить від латинського
«ministro», що в перекладі буквально означає служу, керую.
Керівництво міністерством здійснює міністр. Положення про
міністерство затверджує Президент України. Міністерство в межах своїх
повноважень на основі та на виконання актів законодавства
видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Міністр здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності і
несе відповідальність перед Президентом України та урядом України за стан
справ у цих сферах. Нині створено 16 міністерств.
Головна функція державних служб - надання державних послуг
громадянам та юридичним особам. Виокремлення цієї функції мусить якісно
покращити систему державного управління та створити сприятливі умови для
подолання корупційної діяльності. Діяльність державної служби спрямовує і
координує Прем'єр-міністр або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів.
Державну службу очолює голова, якого призначає на посаду за
поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Сьогодні створено 24 державні служби.
Державні агентства мають управлінські функції щодо державного майна
й надають послуги юридичним особам, які пов'язані з об'єктами державної
власності
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Державне агентство очолює голова, якого призначає на посаду за
поданням Прем' єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.
Нині створено 15 державних агентств.
Державна інспекція здійснює нагляд та контроль за дотриманням і
виконанням законодавства.
Нині створено 11 державних інспекцій.
2. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом має
визначені чинним законодавством особливі завдання та повноваження. До
цього виду органів державної виконавчої влади можуть встановлюватись
спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності,
підзвітності, а також призначення і звільнення керівників. До центральних
органів виконавчої влади із спеціальним статусом відносять:
1. Антимонопольний комітет України;
2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
3. Фонд державного майна України;
4. Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України;
5. Національне агентство України з питань державної служби.
Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення
державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя,
виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
додержання прав і свобод людини та громадянина.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади -підзвітні та
підконтрольні Кабінету Міністрів України.
Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі
здійснюють місцеві державні адміністрації. Правовий статус місцевих
державних адміністрацій врегульований Законом України «Про місцеві
державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року.
Місцеві державні адміністрації діють на засадах:
- відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;
• верховенства права;
• законності;
• пріоритетності прав людини;
• гласності;
• поєднання державних і місцевих інтересів.
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих
державних адміністрацій. У складі місцевої державної адміністрації, окрім її
голови, є ще його заступники, секретаріат, управління, відділи, інші
підрозділи.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і
звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України на строк повноважень Президента України.
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Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій Прем'
єр-міністру України вносяться головами відповідних обласних державних
адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.
Президент України може доручити Прем'єр-міністру України внести
подання про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої
кандидатури.
Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з
моменту призначення.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх
повноважень:
- відповідальні перед Президентом України i Кабінетом Міністрів
України;
- підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України. Місцеві
державні адміністрації підзвітні і підконтрольні
радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними
чи обласними радами.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам
виконавчої влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать
Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть
бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою
місцевої державної адміністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної
місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає
рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації
висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент
України приймає рішення про відставку голови місцевої державної
адміністрації.
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах,
визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1. забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян;
2. соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3. бюджету, фінансів та обліку;
4. управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва
та здійснення державної регуляторної політики;
5. промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'
язку;
6. науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім' ї,
жінок, молоді та неповнолітніх;
7. використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8. зовнішньоекономічної діяльності;
9. оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
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10. соціального захисту, зайнятості населення, праці та за-робітної
плати.
На виконання Конституції України, законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої
державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а
керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази.
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в
межах їх компетенції, є обов' язковими для виконання на відповідній території
всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими
особами та громадянами.

