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УДК 342.9(477)
НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.
(ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ)
Проаналізовано проблему оптимізації системи державного управління в Україні в 2010-2011
роках. Адміністративну реформу розглянуто у розрізі п'яти законодавчо визначених завдань
центральних органів виконавчої влади. Наведено структуру координації діяльності міністерств,
агентств, служб та інспекцій.
Ключові слова: державне управління, центральні органи виконавчої влади, агентства,
служби, інспекції.
The issues of optimization of a system of government administration in Ukraine in 2010-2011 are
analyzed. Administrative reform is considered in the context of five legally defined tasks of central
executive bodies. The structure of coordination of activity of ministries, agencies, services and
administraions is presented.
Key words: government administration, central executive bodies, agencies, services, inspections.
Постановка проблеми. Нагальна потреба запровадження ефективнішої системи державного
управління, особливо в умовах світової економічно-фінансової кризи 2007-2011 років, шляхом
реформування адміністративної системи перебуває на порядкові денному провідних країн світу.
Зокрема, Президент США Барак Обама пропонує створити на базі Міністерства торгівлі США і
п'ятьох інших американських державних відомств у галузі підприємництва і торгівлі (Агенції
США з торгівлі і розвитку, Адміністрації малого бізнесу, Бюро торговельного представника
США, Ексімбанку США, Корпорації з гарантування приватних інвестицій за кордоном) нову
державну установу. Очікується, що створення нової структури дозволить скоротити чисельність
персоналу на 2000 співробітників і заощадити понад три млрд. дол. протягом наступного
десятиріччя [ 1 ]. Україна успадкувала з радянських часів громіздку і неефективну систему
виконавчої влади, яка конче потребує якнайскорішої модернізації. Фундаментальним змінам в
економіці ХХІ сторіччя повинні відповідати зміни в покращенні організації і функціонування
системи державного управління. Саме тому Україна повинна удосконалювати модель системи
органів виконавчої влади, маючи на меті чіткий розподіл функцій між відомствами, усунення
зайвих структур і дублювання обов'язків, зменшення управлінських витрат, мінімізацію корупції
та бюрократизму, підвищення відповідності роботи державних структур демократичним
стандартам Євросоюзу. В основу реформи центральних органів виконавчої влади було
покладено структурно-функціональний підхід, якій відповідає поділу судової системи на
загальні, адміністративні та господарські суди.
Аналіз останніх джерел і публікацій.
Велику увагу проблемам і перспективам оптимізації системи державного управління приділяли
такі вітчизняні вчені, як В.Авер'янов [2, 3], В.Бакуменко, В.Луговий, В. Малиновський [4],
П.Надолішній, О.Стойко [ 5 ], В.Цвєтков, В.Шаповал, Л.Шкляр та інші, а також такі зарубіжні
науковці, як Г.Атаманчук, А. Гайд, С.Глазьєв, Б.Гурне, В. Кікерт [ 6 ], Т.Крістенсен, П.Легрейд,
Л.Лин [ 7 ], Ф.Фукуяма, Дж. Шафрітц [ 8 ], М.Шахтер [ 9 ] тощо.
В. Галунько робить висновок, що «вихідним положенням реформування системи органів
виконавчої влади є «реалізація принципу субсидіарності, коли на часі зміни в системі всієї
виконавчої влади, істотне скорочення чиновників на місцях та одночасне посилення ролі і
збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, але не за рахунок чисельності, а за
рахунок якості» [ 10]. О. Западинчук вважає, що оптимізація центральних органів виконавчої
влади - « це процес приведення їх до стану, який давав би їм можливість найбільш ефективно
виконувати свої завдання, функції, зокрема надавати адміністративні послуги» [ 11 ]. М.
Ярмистий зазначає, що в ході першого етапу реформування державного управління проведено
чіткий функціональний розподіл між центральними органами виконавчої влади, починаючи від
формування державної політики в певній сфері та завершуючи наглядово-контролюючими
функціями за реалізації визначеної політики [ 12 ].
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
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На нашу думку, ще зарано послуговуватися терміном «оптимізація», ведучи мову про
реформування системи державного управління, оскільки сьогодні жодна країна світу не може
пишатися створенням оптимальної (тобто найкращої) системи функціонування органів
виконавчої влади. Тому, вважаємо доречним говорити про елементи «раціоналізації»
(тобто суттєвого поліпшення) структури адміністративного управління в Україні, які все ще
потребують значного удосконалення. Метою статті є аналіз процесу реформування системи
центральних органів виконавчої влади України, зокрема першого етапу новітньої реформи,
започаткованої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року [ 13 ].
Виклад основного матеріалу.
Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи була створена Указом
Президента України від 2 жовтня 1997 року № 1089 [ 1 4 ] і ліквідована Указом Президента
України від 3 травня 2006 року № 340/2006 [ 15 ]. Загалом, упродовж 1997- 2000 років було
видано близько десяти Указів Президента України, об'єктами регулювання яких були
адміністративна реформа, зокрема концепція і Стратегія реформи, заходи щодо її впровадження,
зокрема [ 16-18 ].
Паралельно з необхідністю реформування центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у
цей же період концептуалізовувалися:
• реформа системи органів місцевого самоврядування, що регулюється Законом України
від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" [ 19 ],
• реформа органів виконавчої влади на рівні місцевих державних адміністрацій, що
регулюються Законом України від 9 квітня 1999 року № 586-ХІУ "Про місцеві державні
адміністрації" [ 20 ],
• територіальна реформа, що так і не відбулася.
Одним з найважливіших документів у цій царині дотепер залишається (незважаючи на
ліквідацію Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи), Указ
Президента від 22 липня 1998 року № 810/98 "Про заходи щодо впровадження Концепції
адміністративної реформи в Україні" [ 16 ], в якому сформульоване таке означення
адміністративної реформи, а саме: "адміністративна реформа - це вид політико-правової
реформи, яка здійснюється у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної структури,
функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з місцевим самоврядуванням". Власне
заходи щодо впровадження концепції адміністративної реформи визначали п'ять напрямків
здійснення адміністративної реформи:
1) створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні;
2) формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення
державного управління;
3) кадрове забезпечення нової системи державного управління;
4) зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного
управління;
5) наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування
механізмів наукового та інформаційного моніторингу її функціонування.
Поміж консультативно-дорадчих органів варто відзначити створення Указом Президента
України від 26 квітня 2005 року № 706/2005 Національної ради з питань державного управління
та місцевого самоврядування [ 21 ], її ліквідація Указом Президента України від 21 лютого 2008
року № 149/2008 [ 22 ], а також створення цим же Указом Національної ради з питань взаємодії
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, також ліквідованої Указом
Президента від 2 квітня 2010 року № 486/2010 [ 23 ].
Перший етап новітньої реформи (оптимізації) системи центральних органів виконавчої влади
було розпочато Указом [ 13 ].
Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України [ 24 ], Президент
України "утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених
на утримання органів виконавчої влади".
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Виходу [ 13 ] повинно було передувати подання Прем'єр-міністра України". Частина п'ята статті
114 Конституції України також передбачає, що "Прем'єр-міністр України входить із поданням до
Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на
утримання цих органів". Але оскільки саме подання Прем'єр-міністра України не є технічним
актом, Конституційний Суд України Ухвалою по справі № 2-22/2011 від 30 червня 2011 року №
21-у/2011 [ 25 ] відмовився відкрити конституційне провадження у справі за конституційним
поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади" [ 26 ] .
Крім того, підготовці Указу щодо адміністративної реформи передувала низка публічних заходів
як з боку Адміністрації Президента України, так і з боку Кабінету Міністрів України, на підставі
яких можна знаходити тлумачення різних положень Указу [ 13 ]. Хоча власне Указ [ 13 ], що,
станом на кінець 2011 року, зазнав вісім змін (дата останньої редакції - 19 грудня 2011 року), не
містить мотивувальної частини, він цілком укладається в Концепцію адміністративної реформи в
Україні.
Отже, після реформування (раціоналізації) системи центральних органів виконавчої влади, в
Україні функціонує шістнадцять міністерств, які відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України від
17 березня 2011 року [ 27 ], є юридичними особами (Додаток 1). У 2010-2011 роках відбувалися
такі зміни організаційно-правової форми міністерств (табл. 1).
Таблиця 1
Зміни організаційно-правової форми міністерств України (2010-2011 рр.)
Кількість
Зміни організаційно-правової форми
міністерств
Внесення змін до відомостей про юридичну особу,
8
що не пов'язані зі змінами в установчих документах
Державна реєстрація юридичної особи шляхом поділу
3
(ст. 106-107 Цивільного кодексу України)
Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття
2
(ст. 106-107 Цивільного кодексу України)
Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення
2
(ст. 108 Цивільного кодексу України)
Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи
1
шляхом заснування юридичної особи
Джерело: [ 13 ]
В Указі [ 13 ] налічується п'ятдесят п'ять центральних органів виконавчої влади, в яких у 20102011 роках відбулися такі зміни організаційно-правової форми (табл. 2):
В Указі [ 13 ] налічується п’ятдесят п’ять центральних органів виконавчої влади, в яких у 20102011 роках відбулися такі зміни організаційно-правової форми (табл. 2):
Таблиця 2
Зміни організаційно-правової форми центральних органів виконавчої влади України
(2010-2011 рр.)
Кількість ЦОВВ
Зміни організаційно-правової форми
Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи шляхом заснування
16
юридичної особи
Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення (ст. 108
16
Цивільного кодексу України)
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами
11
в установчих документах
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Державна реєстрація юридичної особи шляхом поділу (ст. 106-107
Цивільного кодексу України)
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття (ст. 106-107
Цивільного кодексу України)
Зміна складу ліквідаційної комісії
Включення відомостей про юридичну особу
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи (ст. 104
Цивільного кодексу України)
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
за рішенням засновників, що не пов'язано з реорганізацією (ст. 110-111
Цивільного кодексу України)
Джерело: [ 13 ]

3
2
2
2
1
1

1

Зазначений Указ визначає п'ять центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, в
яких також відбувалися зміни організаційно-правового характеру.
Загалом, у часовому проміжку від 9 грудня 2010 року до 10 квітня 2011 року, аж до публікації
Закону [ 27 ], оптимізація системи центральних органів виконавчої влади здійснювалася за
відсутності законодавства про центральні органи виконавчої влади. За цей час чинним актом був
лише Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572/99 "Про систему центральних
органів виконавчої влади" [ 17 ], який залишається чинним і після схвалення Закону [ 27 ]. До
схвалення Закону [ 27 ] , серед центральних органів виконавчої влади, законодавчо було
врегульовано лише діяльність Кабінету Міністрів України [ 28 ]. Діяльність місцевих державних
адміністрацій також було законодавчо врегульовано, але Указ [ 13 ] не поширив свою дію на ці
органи виконавчої влади.
Починаючи з 10 квітня 2011 року, утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади врегульовуються статтею 5 Закону [ 27 ]. Важливо
підкреслити те, що в Законі [ 27 ], частиною першою статті 17 визначено п'ять завдань
центральних органів виконавчої влади:
1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (контролю);
3) управління об'єктами державної власності;
4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів,
які спрямовують та координують їх діяльність;
5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом
України.
Зазначимо, що 2011 року оптимізація системи центральних органів виконавчої влади в Україні
проводилася не лише на виконання Указу [ 13 ], і не лише з ініціативи глави держави, але й з
ініціативи Верховної Ради України. Підтвердженням тому є, наприклад, Закон України від 7
липня 2011 року № 3610-УІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про
національні комісії, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку
та: інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг" [ 29 ]. Закон передбачає
існування:
- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
державним колегіальним органом, підпорядкованого Президенту України, підзвітного
Верховній Раді України,
- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
як державного колегіального органу, підпорядкованого Президенту України, підзвітного
Верховній Раді України.
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, як державного колегіального
органу, підпорядкованого Президенту України, підзвітного Верховній Раді України,
- Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України,
- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
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Розглянемо проведену адміністративну реформу (оптимізацію системи ЦОВВ) у розрізі п'яти
законодавчо визначених завдань центральних органів виконавчої влади:
1) двадцять п'ять служб, переважно для надання центральними органами
виконавчої влади адміністративних послуг (додаток 2)
Частиною другою статті 17 Закону [ 27 ] визначено, що "у разі якщо більшість функцій
центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг
фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба".
Під таке означення в Указі [ 13 ] підпадає двадцять п'ять центральних органів виконавчої влади.
Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади було
схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р [ 30 ].
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 494-р [ 31 ] затверджено
план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади. Більшість адміністративних послуг можна віднести до розділу 75
Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016 97, який, до речі, відповідно до Наказу
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, буде
замінено на ДК 016:2010. Постановою Кабінету Міністрів України № 532 від 27 травня 2009
року [ 32 ] затверджено Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг.
2) одинадцять інспекцій, переважно для здійснення центральними органами
виконавчої влади державного нагляду (контролю) (додаток 3)
Частиною другою статті 17 Закону [ 27 ] також визначено, що "у разі якщо більшість функцій
центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням
державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади
утворюється як інспекція". Під таке означення в Указі [ 13 ] підпадає одинадцять центральних
органів виконавчої влади.
Базовим актом є Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-У "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" [ 33 ] , стаття 1 якого визначає "державний
нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду
(контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання
порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів
суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки
для населення, навколишнього природного середовища".
Кабінет Міністрів України затвердив Розпорядження від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про
забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" [34].
Перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у
відповідних сферах господарської діяльності (діяльність яких підпадає під сферу дії Закону [ 33]
було викладено у додатку 1 до одного з листів Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва, з детальним викладом предметів контролю, суб'єктів
контролю, об'єктів контролю та правових підстав для здійснення контролю. Питання проведення
інвентаризації органів державного нагляду стало дуже актуальним після виходу Указу [ 13],
яким запроваджено реорганізацію, ліквідацію та перейменування центральних органів
виконавчої влади.
У статті першій Закону [ 33] дано означення, що "прийнятний ризик - соціально, економічно,
технічно і політично обгрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня", а
"ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від
здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них". Згідно з частиною 2
статті 5 цього ж Закону, "орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його
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відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської
діяльності. З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що
підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим,
середнім та незначним" . Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику залежно від
сфери діяльності зроблено в таких постановах Кабінету Міністрів України:
- від 17 квітня 2008 року № 365 - "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від
провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту" [ 35 ],
- від 21 травня 2008 року № 483 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення
планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) за додержанням порядку
формування, встановлення та застосування цін (тарифів)" [ 36 ],
- від 3 вересня 2008 року № 775 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування" [ 37 ],
- від 3 вересня 2008 року № 790 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та
визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" [ 38 ],
- від 27 грудня 2008 року № 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і
реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" [ 39 ],
- від 21 січня 2009 року № 25 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" [ 40 ],
- від 15 квітня 2009 року № 345 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття" [ 41 ],
- від 3 червня 2009 року № 540 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" [ 42 ],
- від 3 червня 2009 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових
заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням і похованням" [ 43 ],
- від 3 грудня 2009 року № 1288 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні
виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" [ 44 ].
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності,
встановлюються зазначеними постановами, які також встановлюють періодичність проведення
державного контролю для кожного з трьох ступенів ризику по кожній із сфер діяльності.
3) п'ятнадцять агентств, переважно для управління об'єктами державної власності
(додаток 4)
Частиною другою статті 17 Закону [ 27 ] також визначено, що "у разі якщо більшість функцій
центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктами державної
власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади
утворюється як агентство". Під таке означення в Указі [ 13 ] підпадає п'ятнадцять центральних
органів виконавчої влади та один центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.
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Чинне законодавство України називає державною власністю як державні унітарні підприємства,
так і корпоратизовані підприємства, що переважно існують у вигляді акціонерних товариств. У
Господарському кодексі України (ГКУ) [ 45 ], прийнятому Законом України від 16 січня 2003
року № 436-ІV, державним та комунальним унітарним підприємствам присвячена Глава 8.
Відповідно до частини 8 статті 73 Господарського кодексу України, державні унітарні
підприємства діють як державні комерційні підприємства (ст. 74-75 ГКУ) або казенні
підприємства (ст. 76 ГКУ), які мають статути. Перетворення казенних підприємств у державні
комерційні підприємства, що зобов'язані виконувати державні замовлення, здійснюється на
підставі Постанов Кабінету Міністрів України. Стаття 5 Закону України від 21 вересня 2006 року
№ 185-У "Про управління об'єктами державної власності" [ 46 ] визначає повноваження Кабінету
Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності. Частина 1 цієї статті
визначає, що "Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління
державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління
державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам
управління, визначеним цим Законом". Частина 2 містить 26 пунктів, шо визначає відповідні
повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління об'єктами власності.
Управління державною власністю переважно здійснюється Кабінетом Міністрів України та
Фондом державного майна України, який здійснює свою діяльність на підставі Тимчасового
положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 7 липня 1992 року № 279/97-ВР [ 47 ]. Кабінет Міністрів України видав Постанови:
- від 14 квітня 2004 року № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів
державної власності" (із змінами, внесеними Постановою КМУ від 23 лютого 2004 року № 142)
щодо упорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та за
їх результатами формування, ведення і надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів
державної власності Фондом державного майна України [ 48 ],
- від 30 листопада 2005 року № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації
об'єктів державної власності" [ 49 ].
4) внесення центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та
координують їх діяльність
Законодавець у Законі [ 27 ] визначив, що служби, агентства та інспекції можуть подавати свої
пропозиції на розгляд міністрів. Указом [ 13 ]. за функціональною ознакою визначено центральні
органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через відповідних членів Кабінету Міністрів України (табл. 3):
Таблиця 3
Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких координується членами КМУ
Служби
Агентства
Інспекції Інші
Перший віце-прем'єр-міністр України –
3
4
1
Міністр економічного розвитку і торгівлі
України
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр
1
3
2
інфраструктури України
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр
1
1
Пенсійний
соціальної політики України
фонд
України
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр
1
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Міністр аграрної політики та продовольства
1
3
1
України
Міністр внутрішніх справ України
1
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Міністр культури України
Міністр надзвичайних ситуацій України
Міністр освіти і науки, молоді та спорту
України
Міністр екології та природних ресурсів
України
Міністр фінансів України
Міністр юстиції України
Джерело: [ 13 ]

1
2

1
1
1

1
1

1

2

1

5
5

1

Пункт 1 частини 4 статті 10 Закону [ 27 ]. встановлює, що заступник міністра - керівник апарату
"забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подає їх на розгляд
міністрові".
5) здійснення центральними органами виконавчої влади інших завдань, визначених
законами України та покладених на них Президентом України
На додаток до Закону [ 28 ], що врегульовує діяльність Кабінету Міністрів України, діяльність
кожного з міністерств врегульовується відповідним положенням, що затверджується Указом
Президента України. Більшість відповідних положень були затверджені Указами Президента
України для служб, агентств та інспекцій України протягом квітня - травня 2011 року, хоча
діяльність деяких з зазначених центральних органів виконавчої влади урегульовано законами.
Для деяких міністерств, положення про які були затверджені Постановами Кабінету Міністрів
України (наприклад, Міністерство закордонних справ України чи Міністерство оборони
України), після визнання неконституційною Конституційної реформи 2004 року, затвердження
вищезгаданих положень знову здійснюється на підставі Указів Президента України.
У Додаткові 5 наведено п'ять центральних органів виконавчої влади зі спеціальним
статусом. Оскільки Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України та
Державний комітет телебачення і радіомовлення України названі в пункті 24 частини першої
статті 85 та в пункті 15 частини першої статті 106 Конституції України через посади їхніх
керівників, розробники Указу [ 13 ] не змогли віднести зазначені центральні органи виконавчої
влади до служб, агентств чи інспекцій, означення яким надане Законом [ 27 ]. Конституційний
Суд України в Рішенні від 1 липня 1998 року № 9-рп/98 [ 50 ] у справі щодо приватизації
державного майна зазначив, що встановлення порядку призначення на посади та звільнення з
посад Президентом України за згодою Верховної Ради України Голови Фонду державного майна
України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України свідчить про
надання Конституцією України цим державним органам "спеціального статусу через особливість
призначення їх керівників".
До речі, ще Рішенням [ 26 ] Конституційний Суд України надав офіційне тлумачення положень
пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України стосовно спеціального статусу деяких
центральних органів виконавчої влади. Зокрема Конституційний Суд України встановив, що
"положення пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України в аспекті конституційного
подання необхідно розуміти так, що при здійсненні повноважень щодо реорганізації міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади Президент України за поданням Прем'єрміністра України, діючи в межах коштів на утримання органів виконавчої влади, може
реорганізовувати передбачені Конституцією України міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, не змінюючи назви цих органів та їх основного цільового призначення, що
випливає з назви. Такі органи не просто називаються, а з ними в окремих випадках пов'язуються
повноваження інших органів державної влади". Так, у Конституції України йдеться про
Міністерство внутрішніх справ України, затвердження загальної структури, чисельності,
визначення функцій якого віднесено до повноважень Верховної Ради України (пункт 22 частини
першої статті 85). В інших випадках міністерства названі через посади їхніх керівників,
наприклад Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних
справ України, що за посадою входять до складу Ради національної безпеки і оборони України,
персональний склад якої формує Президент України (частини четверта, п'ята статті 107
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Конституції України)". Конституція України закріплює особливий порядок призначення та
звільнення керівників окремих органів виконавчої влади.
ВИСНОВКИ:
1. У 2011 році відбулося законодавче оформлення системи центральних органів виконавчої
влади у вигляді міністерств, служб, інспекцій, агентств та їхніх територіальних підрозділів. Але
критичними стануть подальші етапи реформи центральних органів виконавчої влади, оскільки
принцип розподілу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за
функціональним принципом базується на функціональній відповідності виконавчої гілки
судовій гілці влади, а значить буде ефективним, лише у випадку ефективності судової системи.
Що стосується служб, то наступним етапом реформи може стати подальша концептуалізація:
- розподілу адміністративних послуг на такі, що надаються на платній основі, та такі, що
надаються користувачам послуг безоплатно, тобто фінансуються з відповідного бюджету;
- поєднання реформ надання адміністративних послуг у виконавчій гілці влади та у системі
адміністративного судочинства. Як відомо, втілити права на отримання адміністративних послуг
чи оскаржити якесь адміністративне рішення можна в адміністративному суді. Можливо,
знадобляться якісь зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня
1984 року N 8073-X. До 2005 року в країні не було сучасного адміністративного процесуального
кодексу, яким став Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року №
2747-ІУ, на підставі якого працює адміністративна судова система, що складається з двадцяти
семи окружних адміністративних судів, дев’яти апеляційних адміністративних судів та Вищого
адміністративного суду України.
Що стосується інспекцій, то наступним етапом реформи може стати подальша концептуалізація:
- переліку органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль)
у відповідних сферах господарської діяльності. Оскільки, наприклад, у сільському господарстві є
стаття 238-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає наявність
Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічноампелографічної інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції та
Української державної лісонасіннєвої інспекції. Також у цьому секторі є Державна служба з
охорони прав на сорти рослин, Головна державна інспекція якості та сертифікації
сільськогосподарської продукції, Державна інспекція сільського господарства та інші
різноманітні державні підприємства - суб'єкти господарювання.
- поєднання реформ здійснення державного нагляду (контролю) у відповідних сферах
господарської діяльності та у системі господарського судочинства. Так, Господарський кодекс
України було прийнято Законом України від 16 січня 2003 року № 436-ІУ. А система
господарського судочинства працює на підставі норм Господарського процесуального кодексу
України від 6 листопада 1991 року N 1798-ХІІ і складається з двадцяти чотирьох обласних
господарських судів, господарського суду Автономної Республіки Крим та господарських судів
міст Києва та Севастополя, восьми апеляційних господарських судів та Вищого господарського
суду України. Паралельно розвиваються третейські суди. А для зовнішньоекономічної діяльності
- міжнародний комерційний арбітражний суд та морська арбітражна комісія.
Що стосується агентств, то наступним етапом реформи може стати подальша концептуалізація:
- державної власності як такої. Наприклад, чи у державному і в комунальному секторах
економіки повинні знаходитись лише підприємства, якими виробляються суспільні блага -товари
і послуги, наявність яких не може оцінюватися лише грошовими потоками. Програма
економічних реформ декларує необхідність приватизації електроенергетики, що для дотримання
принципу суспільних благ, жорстке регулювання цін, яке здійснювалося регуляторними
органами.
- поєднання реформ здійснення державного нагляду (контролю) у відповідних сферах
господарської діяльності та у системі господарського судочинства.
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2. У Положеннях про кожний окремий ЦОВВ було сформульовано окремі завдання кожному
органу виконавчої влади, на додаток до законодавчо визначених п'яти загальних завдань. Але
подальше відображення повинне бути знайдене у Постановах Кабінету Міністрів України.
3. Успіхи в проведенні адміністративних реформ у перехідних країнах Центральної та Східної
Європи та країнах СНД були обумовлені розумінням таких реформ як забезпечувальної
діяльності зі створення адміністративної системи, що спроможна здійснити комплекс необхідних
суспільних перетворень [ 4 ].
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі можуть стосуватися подальшого аналізу
реформування системи адміністративного управління як в Україні, так і в провідних країнах
світу.
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24. Конституція України від 28 червня 1996 року, Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
- [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
25. Ухвала Конституційного Суду України по справі № 2-22/2011 від 30 червня 2011 року № 21у/2011.
26. Рішення Конституційного Суду України від 28 січня 2003 року № 2-рп/2003 у справі за
конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України (справа № 1-1/2003 про повноваження
Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади).
27. Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VІ "Про центральні органи виконавчої
влади". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
28. Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591-УІ "Про Кабінет Міністрів України". [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
29. Закон України від 7 липня 2011 року № 3610-УІ "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України про національні комісії, які здійснюють державне регулювання природних
монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг". [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р. "Про Концепцію
розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади". -[Електронний
ресурс] - www.rada.gov.ua.
31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 494-р " Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади". - [Електронний ресурс] -www.rada.gov.ua.
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року № 532 "Про затвердження .
Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг".
- [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
33. Закон України від 5 квітня 2007 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
34. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про
забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
- [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 365 "Про затвердження
критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення
періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного
транспорту". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року № 483 "Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і
визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом
(контролем) за додержанням порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів)".
- [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
37. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 775 "Про затвердження
критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом
(контролем) у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування".- [Електронний
ресурс] - www.rada.gov.ua.
38. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 790 "Про затвердження
критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері
автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду
(контролю)". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
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39. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1164 "Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням
послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю). - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
40. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року № 25 "Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в
туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю)". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
41. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 року № 345 "Про затвердження
критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом
(контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
42. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 540 "Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом
(контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
- [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
43. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 547 "Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і
визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом
(контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням".[Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
44. Постанова Кабінету Міністрів України 3 грудня 2009 року № 1288 "Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
45. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV. - [Електронний ресурс] www.rada.gov.ua.
46. Закон України від 21 вересня 2006 року № 185-У "Про управління об'єктами державної
власності".- [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
47. Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 279/97-ВР "Про Фонд
державного майна України". - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
48. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 "Про затвердження
Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (із змінами, внесеними Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2004 року №142). - [Електронний ресурс] www.rada.gov.ua.
49. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1121 "Про
затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності" [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
50. Рішення Конституційного Суду України від 1 липня 1998 року № 9-рп/98 у справі за
конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень частини четвертої статті 3, частини другої статті 5, частин другої
та сьомої статті 7 і частини п'ятої статті 29 Закону України "Про приватизацію державного
майна" (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств" від 19 лютого 1997 року) (справа щодо приватизації державного
майна) - [Електронний ресурс] - www.rada.gov.ua.
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Додаток 1
Положення про Міністерства
Указ Президента України
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва Міністерства
1
280
37471967 Міністерство аграрної вiд 23 квітня 2011 року № 500/2011 "Про
політики та
Міністерство аграрної політики та
продовольства
продовольства України"
України
2
100
00032684 Міністерство
від 6 квітня 2011 року № 383/2011 "Про
внутрішніх справ
затвердження Положення Про
України
Міністерство внутр. справ"
3
240
37552996 Міністерство екології від 13 квітня 2011 року № 452/2011 "Про
та природних ресурсів затвердження Положення про
України
Міністерство екології та природних
ресурсів України"
4
120,
37508596 Міністерство
від 31 травня 2011 року № 634 2011 "Про
121
економічного
Міністерство з економічного розвитку і
розвитку і торгівлі
торгівлі"
України
5
110
37471933 Міністерство
від 6 квітня 2011 року № 382/2011 "Про
енергетики та
Положення про Міністерство енергетики
вугільної
та вугільної промисловості України"
промисловості
України
6
140
00026620 Міністерство
від 6 квітня 2011 року № 381/2011 "Про
закордонних справ
Положення про Міністерство
України
закордонних справ України"
7
310
37472062 Міністерство
від 12 травня 2011 року № 581/2011
інфраструктури
"Про Положення про Міністерство
України
інфраструктури України"
8
180,
37535703 Міністерство культури вiд 6 квітня 2011 року № 388/2011 "Про
181
України
Положення про Міністерство культури
України"
9
320,
37535001 Міністерство
від 6 квітня 2011 року № 402/2011 "Про
321
надзвичайних
положення про Мін надзв ситуацій
ситуацій України
України"
10
210
00034022 Міністерство оборони вiд 6 квітня 2011 року № 406/2011 "Про
України
Положення про Міністерство оборони
України та Положення про Генеральний
штаб Збройних Сил України"
11 220,
37536162 Міністерство освіти і
вiд 8 квітня 2011 року № 410 2011 "Про
221
науки, молоді та
затвердження Положення про Мін
спорту України
освіти, науки, молоді та спорту України"
12 230,
00012925 Міністерство охорони від 13 квітня 2011 року № 467/2011 "Про
231
здоров`я України
Положення про Міністерство охорони
здоров'я України"
13 275,
37471928 Міністерство
від 31 травня 2011 року № 633/2011
276
будівництва та
"Про затвердження Положення про
житловоМіністерство регіонального розвитку,
комунального
будівництва та житлово-комунального
господарства України господарства України"
14 250,
37567866 Міністерство
вiд 6 квітня 2011 року № 389/2011 "Про
251
соціальної політики
Положення про Міністерство соціальної
України
політики України"
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15

350,
351

00013480

Міністерство фінансів
України

16

360

00015622

Міністерство юстиції
України

вiд 8 квітня 2011 року № 446/2011 "Про
Положення про Міністерство фінансів
України"
вiд 6 квітня 2011 року № 395/2011 "Про
затвердження Положення про
Міністерство юстиції України"

Джерело: www.rada.gov.ua.
Додаток 2
Положення про служби
(переважно для надання адміністративних послуг)
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва Служби
Указ Президента
України
1

310

37536026

Державна авіаційна
служба України

2

611

37552598

Державна архівна
служба України

3

280

37472261

Державна ветеринарна
та фітосанітарна
служба України

4

360

37471975

Державна виконавча
служба України

5

350

37567646

Державна
казначейська служба
України

6

350

00033005

Державна митна
служба України

спрямовується і
координується
КМУ через:
вiд 6 квітня 2011 року N через Віце398/2011 "Про
прем'єр-міністра
затвердження
України –
Положення про
Міністра
Державну авіаційну
інфраструктури
службу України"
України
від 6 квітня 2011 року № через Міністра
407/2011 "Про
юстиції України
затвердження
Положення про
Державну архівну
службу України"
від 13 квітня 2011 року
через Міністра
№ 464/2011 "Про
аграрної
затвердження
політики та
Положення про
продовольства
Державну ветеринарну
України
та фітосанітарну службу
України"
від 6 квітня 2011 року N через Міністра
385 2011 "Про
юстиції України
затвердження
Положення про
Державну виконавчу
службу"
від 13 квітня 2011 року
через Міністра
№ 460/2011 “Про
фінансів України
Положення про
Державну казначейську
службу України”
від 12 травня .2011 року через Міністра
№ 582/2011 “Про
фінансів України
Положення про
Державну митну службу
України” (та
Постанова КМУ від 18
липня 2007 року N 940
"Про затвердження
Положення про
Державну митну службу
України")
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7

100

36591201

Державна міграційна
служба України

8

607

37534799

Державна
пенітенціарна служба
України

9

350

37472277

Державна податкова
служба України

10

350

37472387

Державна пробірна
служба України

11

360

37508344

Державна
реєстраційна служба
України

12

230

37508109

Державна санітарноепідеміологічна
служба України

13

240

37536031

Державна служба
геології та надр
України

14

549

37567777

Державна служба
гірничого нагляду та
промислової безпеки
України

15

617

00010300

Державна служба
експортного контролю
України
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вiд 6 квітня 2011 року
№ 405/2011 “Питання
Державної міграційної
служби України”
від 6 квітня 2011 року
394/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну пенітенціарну
службу України"
від 12 травня 2011 року
№ 584/2011 “Про
затвердження
Положення про
Державну податкову
службу України” (та
Закон України “Про
Державну податкову
службу України ”)
від 13 квітня 2011 року
N 461/2011 "Про
Положення про
Державну пробірну
службу України"
від 6 квітня 2011 року N
401/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну реєстраційну
службу України"
від 6 квітня 2011 року N
400 2011 "Про
Положення про
Державну санітарноепідеміологічну службу
України"
від 6 квітня 2011 року N
391/20112 "Про
Положення про
Державну службу
геології та надр
України"
від 6 квітня 2011 року N
408 2011 “Положення
про Держслужбу
гірничого нагляду та
промислової безпеки
України”
вiд 8 квітня 2011 року
№ 448/2011 "Про
Державну службу
експортного контролю
України".

через Міністра
внутрішніх справ
України
через Міністра
юстиції України

через Міністра
фінансів України

через Міністра
фінансів України

через Міністра
юстиції України

через Міністра
охорони здоров`я
України

через Міністра
екології та
природних
ресурсів України
через Міністра
надзвичайних
ситуацій України

через Першого
віце-прем'єрміністра України
– Міністра
економічного

П'ЯТЬ ЗАВДАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.
ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ? (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ)

16

250

37508245

Державна служба з
питань інвалідів та
ветеранів України

від 6 квітня 2011 року N
397 2011 "Про
положення про
Держслужбу з питань
інвалідів".

17

220

37552556

Державна служба
інтелектуальної
власності України

18

220

37700501

Державна служба
молоді та спорту
України

19

300

37507880

Державна служба
статистики України

від 8 квітня 2011 року N
436/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну службу
інтелектуальної
власності"
від 31 травня 2011 року
N 636/2011 "Про
Положення про
Державну службу
молоді та спорту
України".
від 6 квітня 2011 року N
396/2011 “Про державну
службу статистики”

20

230

37772874

Державна служба
України з контролю за
наркотиками

21

230

37769480

Державна служба
України з лікарських
засобів

22

360

37508334

Державна служба
України з питань
захисту персональних
даних

23

230

37567709

Державна служба
України з питань
протидії ВІЛінфекції/СНІДу та
інших соціально
небезпечних
захворювань

від 13 квітня 2011 року
N 457 2011 "Питання
Державної служби
України з контролю за
наркотиками"
від 8 квітня 2011 року N
440/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну службу
України з лікарських
засобів"
від 6 квітня 2011 року N
390/2011 “Про
Положення про
Державну службу
України з питань
захисту персональних
даних”
від 8 квітня 2011 року N
441/2011 "Питання
Державної служби
України з питань
протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціально
небезпечних

розвитку і
торгівлі України:
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
соціальної
політики України
через Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту
України

через Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту
України
через Першого
віце-прем'єрміністра України
– Міністра
економічного
розвитку і
торгівлі України:

через Міністра
охорони здоров`я
України

через Міністра
юстиції України

через Міністра
охорони здоров`я
України

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

24

868

25

553

Державна служба
України з питань
регуляторної політики
та розвитку
підприємництва

37471802

Державна служба
фінансового
моніторингу України

захворювань".
від 19 грудня 2011 року
1168/2011 "Про
Державну службу
України з питань
регуляторної політики
та розвитку
підприємництва"
від 13 квітня 2011 року
N 466/2011 “Про
Положення про
Державну службу
фінансового
моніторингу України”

через Міністра
фінансів України

Джерело: www.rada.gov.ua.
Додаток 3
Положення про інспекції
(переважно для здійснення державного нагляду (контролю))
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва інспекції
Указ Президента
України
1

275

37471912

Державна
архітектурнобудівельна інспекція
України

вiд 8 квітня 2011 року №
439/2011 "Про
Положення про
Державну архітектурнобудівельну інспекцію
України"

2

240

05387386

Державна екологічна
інспекція України

3

220

37849203

Державна інспекція
навчальних закладів
України

4

280

37471760

Державна інспекція
сільського
господарства України

5

549

37508025

Державна інспекція
техногенної безпеки
України

від 13 квітня 2011 року
N 454/2011 "Про
Положення про
Державну екологічну
інспекцію України"
вiд 8 квітня 2011 року №
438/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державну інспекцію
навчальних закладів
України"
від 13 квітня 2011 року
N 459/2011 "Про
Державну інспекцію
сільського господарства
України"
від 6 квітня 2011 року N
392/2011 "Питання
Державної інспекції
техногенної безпеки
України"

стор. 17 з 37

спрямовується і
координується
КМУ через:
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
будівництва та
житловокомунального
господарства
України
через Міністра
екології та
природних
ресурсів України
через Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту
України

через Міністра
аграрної політики
та продовольства
України
через Міністра
надзвичайних
ситуацій України

П'ЯТЬ ЗАВДАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.
ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ? (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ)

6

310

37819074

Державна інспекція
України з безпеки
на морському та
річковому транспорті

7

310

37994305

Державна інспекція
України з безпеки на
наземному транспорті

8

120

37641677

Державна інспекція
України з питань
захисту прав
споживачів

9

250,
251

37567798

Державна інспекція
України з питань
праці

від 8 квітня 2011 року N
447/2011 "Про
Положення про
Державну інспекцію
України з безпеки на
морському та річковому
транспорті"
від 6 квітня 2011 року №
387/2011 "Про
Положення про
Державну інспекцію
України з безпеки на
наземному транспорті"
від 13 квітня 2011 року
N 465/2011 "Про
Положення про
Державну інспекцію
України з питань
захисту прав
споживачів"
вiд 6 квітня 2011 року
№ 386/2011 "Про
Положення про
Державну інспекцію
України з питань праці"

Державна інспекція
вiд 6 квітня 2011 року
ядерного регулювання № 403/2011 "Про
України
Положення про
Державну інспекцію
ядерного регулювання
України"
11
350
37393358 Державна фінансова
вiд 23 квітня 2011 року
інспекція України
№ 499/2011 "Про
Положення про
Державну фінансову
інспекцію України"
Джерело: www.rada.gov.ua.
10

527

через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
інфраструктури
України
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
інфраструктури
України
через Першого
віце-прем'єрміністра України
– Міністра
економічного
розвитку і
торгівлі України
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
соціальної
політики України

21721086

через Міністра
фінансів України

Додаток 4
Положення про агентства
(переважно для управління об'єктами державної власності)
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва агентства
Указ Президента
України
1

311

37641918

Державне агентство
автомобільних доріг
України

2

240

37472104

Державне агентство
водних ресурсів України

від 13 квітня 2011 року
N 456/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
автомобільних доріг
України"
від 13 квітня 2011 року
N 456/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
автомобільних доріг

спрямовується і
координується
КМУ через:
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
інфраструктури
України
через Міністра
екології та
природних
ресурсів України

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

3

635

37552975

Державне агентство
екологічних інвестицій
України

4

636

37536010

Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження
України

5

630

37508308

Державне агентство з
інвестицій та управління
національними
проектами України

6

503

37471818

Державне агентство з
питань науки, інновацій
та інформатизації
України

7

280

37552980

Державне агентство
земельних ресурсів
України

8

190

37507901

Державне агентство
лісових ресурсів
України

9

512

37472392

Державне агентство
резерву України

10

280

37472282

Державне агентство
рибного господарства
України

стор. 19 з 37

України"
вiд 13 квітня 2011 року
№ 455/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
екологічних інвестицій
України".
13 квітня 2011 року №
462/2011 "Про
Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження
України"
вiд 12 травня 2011 року
N 583/2011 "Про
Державне агентство з
інвестицій та
управління
національними
проектами України"
вiд 8 квітня 2011 року
№ 437/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державне агентство з
питань науки,
інновацій та
інформатизації
України"
вiд 8 квітня 2011 року
N 445/2011 "Про
Державне агентство
земельних ресурсів
України"
вiд 13 квітня 2011 року
N 458/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
лісових ресурсів
України"
від 13 квітня 2011 року
N 463/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
резерву України"

від 16 квітня 2011 року
N 484/2011 "Про
державне агентство

через Міністра
екології та
природних
ресурсів України
через Першого
віце-прем'єрміністра України
– Міністра
економічного
розвитку і
торгівлі
України:

через Міністра
освіти і науки,
молоді та спорту
України

через Міністра
аграрної
політики та
продовольства
України
через Міністра
аграрної
політики та
продовольства
України
через Першого
віце-прем'єрміністра України
– Міністра
економічного
розвитку і
торгівлі
України:
через Міністра
аграрної
політики та

П'ЯТЬ ЗАВДАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.
ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ? (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ)

11

180

37508051

Державне агентство
України з питань кіно

12

310

37728747

Державне агентство
України з туризму та
курортів

13

260

37552967

Державне агентство
України з управління
державними
корпоративними
правами та майном

14

320

37536183

Державне агентство
України з управління
зоною відчуження

15

638

00041482

Державне космічне
агентство України

рибного господарства
України"
вiд 6 квітня 2011 року
№ 404/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
України з питань кіно"
від 8 квітня 2011 року
N 444/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
України з туризму та
курортів"
від 13 квітня 2011 року
N 451/2011 "Про
Положення про
Державне агентство
України з управління
державними
корпоративними
правами та майном"
вiд 6 квітня 2011 року
№ 393/2011 "Про
затвердження
Положення про
Державне агентство
України з управління
зоною відчуження"
вiд 8 квітня 2011 року
№ 442/2011 "Питання
Державного
космічного агентства
України"

продовольства
України
через Міністра
культури
України
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
інфраструктури
України

через Міністра
надзвичайних
ситуацій
України

Джерело: www.rada.gov.ua.
Додаток 5
Положення про центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
Закон України, Постанова ВРУ,
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва ЦОВВ зі
спеціальним
Указ Президента України,
статусом
1
601
00032767 Антимонопольний
Закон України вiд 26 листопада 1993 року
комітет України
№ 3659-XII "Про Антимонопольний
комітет України"
2
170
00013936 Державний комітет
Указ Президента України вiд 7 травня 2011
телебачення і
року № 559/2011 "Про Положення про
радіомовлення
Держкомтелерадіо"
України
3
661
200032945 Фонд державного
Постанова ВРУ від 7 липня 1992 року N
майна України
2558-XII "Про тимчасове Положення Про
ФДМУ"
4
664
34620942 Адміністрація
Указ Президента України вiд 30 червня
Державної служби
2011 року № 717/2011 "Про Адміністрацію
спеціального зв'язку
Державної служби спеціального зв'язку та
та захисту інформації
захисту інформації України"
України

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

Національне агентство
України з питань
державної служби
Джерело: www.rada.gov.ua.
5

612

37819430

Указ Президента України вiд 18 липня 2011
року № 769/2011 "Питання управління
державною службою в Україні"

Додаток 6
Положення про інші центральні органи виконавчої влади
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва іншого ЦОВВ
Указ Президента України
1
637
38022261
Указ Президента України від 23 листопада
Національна комісія,
2011 року № 1059/2011 “Про Національну
що здійснює державне
комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері
регулювання у сфері енергетики”
енергетики
2

534

00034039

Адміністрація
Державної
прикордонної служби
України

3

250

00035323

Пенсійний фонд
України

4

665

37026967

Національне агентство
з питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи
2012 року з футболу та
реалізації
інфраструктурних
проектів

Указ Президента
України вiд 6 квітня
2011 року № 399/2011
"Про затвердження
Положення про
Адміністрацію
Державної
прикордонної служби
України"
Указ Президента
України вiд 6 квітня
2011 року № 384/2011
"Про затвердження
Положення про ПФУ"
Указ Президента вiд 8
квітня 2011 року №
443/2011 "Про
Положення про
Національне агентство
з питань підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи
2012 року з футболу та
реалізації
інфраструктурних
проектів"

через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
соціальної
політики України
через Віцепрем'єр-міністра
України –
Міністра
інфраструктури
України

Джерело: www.rada.gov.ua
Положення про інші Національні комісії, утворені на підставі Закону України від 7 липня
2011 року № 3610-УІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про
національні комісії, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері
зв'язку та: інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг"
№ КВКВ ЄДРПОУ Назва іншого ЦОВВ
Указ Президента України
1
Указ
Президента України від 23 листопада
Національна комісія,
38022261
2011 року № 1059/2011 “Про Національну
637
що здійснює державне
комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері
регулювання
у сфері енергетики”
енергетики
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2
645

37723508

3

Національна комісія,
що здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових
послуг

550

4

Національна комісія,
що здійснює державне
регулювання у сфері
зв’язку та
інформатизації

556

5
615

Національна комісія,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг

37956207

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

Джерело: www.rada.gov.ua

Указ Президента України від 23 листопада
2011 року № 1073/2011
“Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг”
Указ Президента України від 23 листопада
2011 року № 1070/2011 “Про Національну
комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг”
Указ Президента України від 23 листопада
2011 року № 1067/2011 “Про Національну
комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації”
Указ Президента України від 23 листопада
2011 року № 1063/2011 “Про Національну
комісію з цінних паперів та фондового
ринку”

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

Додаток 7
Служби як центральні органи виконавчої влади та адміністративні послуги, відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг
ДК 016-97
Код

Код

Назва
CPC ООН

Код

Код

Назва
CPC ООН
L. Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги обов'язкового
соціального страхування

75

Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги обов'язкового
соціального страхування

75.1

Послуги з державного управління загального характеру та управління соціальноекономічною політикою суспільства

75.11

Державне управління загального характеру

75.11.1

Державне управління загального характеру

911a

75.11.11

Послуги у виконавчій та законодавчій сферах діяльності
Ця підкатегорія включає:
• послуги, які надаються центральним урядом, регіональними, місцевими чи
незалежними виконавчими органами
• послуги, які надаються центральними законодавчими органами

91111

75.11.11.000

Послуги у виконавчій та законодавчій сферах діяльності

75.11.12

Послуги у фінансовій та скарбничій сферах
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HS/CH

91112

HS/CN

Ця підкатегорія включає:
• послуги адміністративних фінансових і податкових органів з питань управління
бюджетом, сплати податків, регулювання витрат, регулювання державного боргу,
кредитно-грошової політики, контролю за виконанням статей бюджету і нагляду за
фінансовими операціями в цілому
75.11.12.000

Послуги у фінансовій та скарбничій сферах

75.11.13

Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і
статистичні послуги
Ця підкатегорія включає:
• послуги з соціально-економічного планування (збирання статистичних даних,
розроблення планів економічного розвитку, контроль за реалізацією програм)

75.11.13.100

Послуги, пов'язані з діяльністю зі збору та аналізу статистичних даних соціальноекономічного розвитку суспільства

75.11.13.101

Послуги з/ розроблення та впровадження класифікаторів техніко-економічної
інформації

75.11.13.102

- створення систем національних рахунків

75.11.13.103

- розроблення міжгалузевих балансів

75.11.13.104

Послуги, пов'язані з роботами з міжнародних зіставлень

75.11.13.105

Послуги з/ формування фінансової, бюджетної і банківської статистики

75.11.13.106

- формування статистики цін, торгівлі і трудових ресурсів

75.11.13.107

- формування державних реєстрів підприємств і систем каталогізації продукції

75.11.13.200

- розроблення планів економічного розвитку та контролю за їхньою реалізацією

91113

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

75.11.14

Урядові послуги з організації фундаментальних досліджень
Ця підкатегорія включає:
• допомогу, координацію, визначення стратегічних напрямків і перспектив
наукового розвитку у сфері фундаментальних наукових, соціальних і комплексних
досліджень

75.11.14.000

Урядові послуги з організації фундаментальних досліджень

75.11.15

Адміністративні послуги уряду інші
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані з організацією виборів
• послуги, що надаються центральними адміністративними органами міністерства
оборони

75.11.15.000

Адміністративні послуги уряду інші

75.12

Адміністративні послуги в соціальній сфері

75.12.1

Адміністративні послуги в соціальній сфері

911b

75.12.11

Адміністративні послуги у сфері освіти
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління, регулювання, інспектування і допомогу в діяльності
у сфері освіти
Ця підкатегорія включає також:
• надання інформації про систему освіти
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з навчання (80)

91121

75.12.11.000

Адміністративні послуги у сфері освіти

75.12.12

Адміністративні послуги у сфері охорони здоров'я
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління, регулювання, інспектування і допомогу в діяльності
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91114

91119

91122

у сфері охорони здоров'я
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з організації проведення систематичного обстеження населення, надання
медичної чи парамедичної інформації (з питань гігієни, статевих стосунків,
регулювання народжуваності), створення банків органів тощо
• патронаж служб соціальної допомоги
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з охорони здоров'я (85.1, 85.2) і послуги з надання допомоги у випадку
хвороби (75.30.11)
75.12.12.000

Адміністративні послуги у сфері охорони здоров'я

75.12.13

Адміністративні послуги у сфері житлового і комунального обслуговування
Ця підкатегорія включає:
• управління послугами, що стосуються функціонування обладнання в житлових
приміщеннях, благоустрою місць колективного користування, систем
водопостачання і шляхів сполучення
• регламентування відповідної діяльності, безпосередні заходи державних органів
чи застосування систем дотацій

75.12.13.000

Адміністративні послуги у сфері житлового і комунального обслуговування

75.12.14

Адміністративні послуги у сфері організованого відпочинку, культури і релігії
Ця підкатегорія включає:
• управління послугами, що стосуються сфери культури, спорту, розваг, релігії
тощо
• регламентування відповідної діяльності, безпосередні заходи державних органів
чи застосування систем дотацій
Ця підкатегорія не включає:
• управління об'єктами культурного (92.61.10) чи спортивного (92.32.10)
призначення і організація культурних (92.31.21) чи спортивних (92.62.12) заходів

75.12.14.000

Адміністративні послуги у сфері організованого відпочинку, культури і релігії

75.13

Адміністративні послуги у сфері економіки

91123

91124

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

75.13.1

Адміністративні послуги у сфері економіки

911c

75.13.11

Адміністративні послуги у сфері сільського господарства, лісового господарства,
риболовства і мисливства
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються сільського господарства (управління
землями, перепланування угідь, стабілізація цін, профілактика, агрономія) чи
лісового господарства, а також риболовства і мисливства
• регламентування першочергової діяльності (інспектування, контроль,
етикетування, регулювання запасів деревини, риби, дичини тощо), безпосередні
заходи державних органів чи застосування систем дотацій
Ця підкатегорія не включає:
• регламентування у сфері ветеринарії чи санітарії (75.12.12)

91131

75.13.11.000

Адміністративні послуги у сфері сільського господарства, лісового господарства,
риболовства і мисливства

75.13.12

Адміністративні послуги, пов'язані з паливно-енергетичною сферою
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються енергетики (розвідування, боротьба з
втратами енергії, надійність постачання тощо)
• регламентування діяльності у сфері енергетики (нафтової, ядерної, нових видів
енергії), безпосередні заходи державних органів чи застосування податків або
дотацій

75.13.12.000

Адміністративні послуги, пов'язані з паливно-енергетичною сферою

75.13.13

Адміністративні послуги, пов'язані з гірничодобувною промисловістю,
мінеральними ресурсами, обробною промисловістю та будівництвом
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються добувних, виробничих і будівельних
галузей промисловості (розвідування корисних копалин, індустріалізація регіонів,
реконверсія, підвищення конкурентоспроможності, технологічні інновації,
інформатизація, виробнича безпека тощо)
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91132

91133

• регламентування промислової діяльності (стандартизація продукції, забезпечення
експлуатації, санітарні правила, стандарти в будівництві тощо), безпосередні чи
опосередковані заходи державних органів, інформування суб'єктів господарської
діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• нагляд за справами у сфері енергетики (75.13.12)
75.13.13.100

Адміністративні послуги, пов'язані/ з гірничодобувною промисловістю

75.13.13.200

- з мінеральними ресурсами

75.13.13.300

- з обробною промисловістю

75.13.13.400

- з будівництвом

75.13.14

Адміністративні послуги, пов'язані з транспортом і зв'язком
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються перевезень (автодорожнім, залізничним,
водним, авіаційним транспортом) і засобів зв'язку, а саме: розроблення програм
розвитку інфраструктур транспортних засобів і засобів зв'язку
• регламентування діяльності у сфері транспорту і зв'язку (конкуренція і
взаємодоповнюваність, обслуговування громадським транспортом тощо),
безпосередні чи опосередковані заходи державних органів, інформування суб'єктів
господарської діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• регулювання руху дорожнього транспорту (75.24.11), водного транспорту (63.22)
чи авіаційного транспорту (63.23.12)

75.13.14.100

Адміністративні послуги, пов'язані/ з транспортом

75.13.14.200

- із зв'язком

75.13.15

Адміністративні послуги, пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням та
готельним господарством
Ця підкатегорія включає:

91134

91135

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

• послуги з управління, що стосуються торгівлі, громадського харчування і
готельного господарства
• регламентування відповідної діяльності (законодавчі акти у сфері торгівлі,
оголошення цін і захист прав споживача, класифікація готелів тощо),
інформування суб'єктів господарської діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• послуги об'єднань з інформаційного обслуговування туристів і туристичних
агентств (63.30.13)
75.13.15.100

Адміністративні послуги, пов'язані з/ торгівлею та громадським харчуванням

75.13.15.200

- готельним господарством

75.13.16

Адміністративні послуги, пов'язані з туризмом
Ця підкатегорія включає:
• загальне сприяння туризму і розповсюдження туристичної інформації
Ця підкатегорія включає також:
• регламентування діяльності з туризму
Ця підкатегорія не включає:
• послуги об'єднань з інформаційного обслуговування туристів і туристичних
агентств (63.30.13)

75.13.16.000

Адміністративні послуги, пов'язані з туризмом

75.13.17

Адміністративні послуги, пов'язані з багатоцільовими проектами соціальноекономічного розвитку
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються суміжних питань чи питань, спрямованих на
вирішення багатьох завдань (навколишнє середовище, комплексна інфраструктура,
місцевий розвиток тощо), регламентування і заходи стосовно суміжних справ
Ця підкатегорія включає також:
• інформування суб'єктів господарської діяльності

75.13.17.000

Адміністративні послуги, пов'язані з багатоцільовими проектами соціально-
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91136

91137

економічного розвитку

75.13.18

Загальні адміністративні послуги, пов'язані з економікою, торгівлею і трудовими
ресурсами
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються загальних економічних питань таких, як
загальна економічна політика, зовнішньоторговельна політика, регулювання
фінансового ринку, регулювання доходів, регулювання конкуренції, охорона
інтелектуальної власності і патентів, політика забезпечення робочих місць тощо,
регламентування стосовно зазначених напрямів
Ця підкатегорія включає також:
• послуги органів, до компетенції яких належать загальноекономічні питання
(патентні відомства, національна метеорологічна служба тощо)

75.13.18.100

Загальні адміністративні послуги, пов'язані з/ економікою

75.13.18.200

- торгівлею

75.13.18.300

- трудовими ресурсами

75.14

Допоміжні послуги у сфері державного управління

75.14.1

Допоміжні послуги у сфері державного управління

911d

75.14.11

Загальні послуги урядові з кадрових питань
Ця підкатегорія включає:
• управління та функціонування кадрових структур загального призначення у сфері
державного управління

91141

75.14.11.000

Загальні послуги урядові з кадрових питань

91141

75.14.12

Загальні послуги урядові інші
Ця підкатегорія включає:
• управління, функціонування та забезпечення усіх служб загального призначення,
не пов'язаних з виконанням конкретних функцій у сфері державного управління

91149

91138

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

75.14.12.000

Загальні послуги урядові інші

75.2

Послуги суспільству в цілому

75.21

Послуги, пов'язані з міжнародними відносинами

75.21.1

Послуги, пов'язані з міжнародними відносинами

912d

75.21.11

Адміністративні послуги, пов'язані з дипломатичними та консульськими справами
за кордоном
Ця підкатегорія включає:
• послуги з дипломатичного представництва і консульські послуги за кордоном чи
в межах діяльності міжнародних організацій
Ця підкатегорія включає також:
• співпрацю з зарубіжними країнами у сфері культури та науки

91210

75.21.11.000

Адміністративні послуги, пов'язані з дипломатичними та консульськими справами
за кордоном

75.21.12

Послуги, пов'язані з зовнішньоекономічними питаннями
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані із співпрацею і сприянням економічному розвиткові
• послуги, пов'язані з економічною допомогою в межах двосторонніх угод
• участь у міжнародних цивільних заходах гуманітарного характеру

75.21.12.000

Послуги, пов'язані з зовнішньоекономічними питаннями

75.21.13

Послуги з закордонних справ, пов'язані з військовими питаннями
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані з співпрацею і двосторонньою військовою допомогою
• послуги, пов'язані з функціонуванням військових блоків
• участь у міжнародних військових формуваннях з підтримання миру
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91149

91220

91230

75.21.13.000

Послуги з закордонних справ, пов'язані з військовими питаннями

75.22

Послуги у сфері оборони

75.22.1

Послуги у сфері оборони

912b

75.22.11

Послуги у сфері військової оборони
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління діяльністю з національної оборони сухопутних,
військово-морських і військово-повітряних сил
Ця підкатегорія не включає:
• послуги, які надаються центральними адміністративними органами міністерства
оборони (75.11.15)
• послуги міліції (75.24) чи послуги з захисту цивільного населення (75.25)
• військову співпрацю з зарубіжними країнами (75.21.13)
• навчання (80), госпіталізацію (85) і науково-дослідні та проектно-конструкторські
роботи (73) в межах військових установ

91240

75.22.11.000

Послуги у сфері військової оборони

75.22.12

Послуги у сфері цивільної оборони
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і підтримку загонів цивільної оборони, підготовку до
надзвичайних ситуацій, організацію тренувань
Ця підкатегорія не включає:
• послуги міліції (75.24) чи послуги з захисту цивільного населення (75.25)

75.22.12.000

Послуги у сфері цивільної оборони

75.23

Послуги у сфері юстиції

75.23.1

Послуги у сфері юстиції

912c

75.23.11

Адміністративні послуги, пов'язані з судом
Ця підкатегорія включає:

91270

91250

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

• адміністрування і функціонування цивільних, карних і адміністративних судів, а
також спеціалізованих судів (торговельні суди, конфліктні комісії тощо)
Ця підкатегорія включає також:
• безкоштовну судову допомогу
• арбітражні послуги в цивільних справах
Ця підкатегорія не включає:
• юридичні консультації та представництво (74.11)
• послуги законодавчих органів (75.11.11)
75.23.11.000

Адміністративні послуги, пов'язані з судом

75.23.12

Адміністративні послуги, пов'язані з утриманням чи реабілітацією злочинців
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління виправними установами
• допомогу в'язням з метою їхнього повернення в суспільство
Ця підкатегорія включає також:
• надання притулку та приймання на утримання неповнолітніх правопорушників
виправно-виховними установами
Ця підкатегорія не включає:
• навчання (80.42.20) і медичну допомогу (85.11.1) в межах виправних установ
Примітка. В'язні можуть виконувати оплачувану роботу, в такому разі
підприємство-праценадавач класифікується залежно від продукції, що
виготовляється

75.23.12.000

Адміністративні послуги, пов'язані з утриманням чи реабілітацією злочинців

75.24

Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки

75.24.1

Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки

75.24.11

Послуги органів міліції
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і функціонування національної і муніципальної міліції
Ця підкатегорія не включає:
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91280

912d

91260.1

• послуги з захисту цивільного населення, які надаються національною міліцією
(75.25.12)
75.24.11.000

Послуги органів міліції

75.24.12

Послуги, пов'язані з охороною громадського порядку і безпеки, інші
Ця підкатегорія включає:
• підготовку до надзвичайних ситуацій

75.24.12.100

Послуги, пов'язані з/ наглядом за ядерною і радіаційною безпекою

75.24.12.200

- охороною державного кордону

75.24.12.300

- функціонуванням зовнішньої розвідки

75.24.12.400

- підготовкою до надзвичайних ситуацій

75.24.12.500

- охороною громадського порядку і безпеки, інші, н.в.і.у.

75.25

Послуги з захисту цивільного населення

75.25.1

Послуги з захисту цивільного населення

75.25.11

Послуги з гасіння і попередження пожеж
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління державними пожежними загонами (цивільними чи
військовими)
• запобігання пожежам і боротьбу з ними

75.25.11.000

Послуги з гасіння і попередження пожеж

75.25.12

Послуги з захисту цивільного населення інші
Ця підкатегорія включає:
• боротьбу з повенями та іншими стихійними лихами
• спостерігання за пляжами, рятування на воді чи в горах і допомогу особам, що

91290

912e

91260.2

91260.3

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

потрапили в аварію
• послуги з захисту цивільного населення, що надаються військовими силами і
міліцією
75.25.12.000

Послуги з захисту цивільного населення інші

75.3

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30.1

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30.11

Допомога у зв'язку з хворобою, материнством і тимчасовою непрацездатністю
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління загальною системою виплат з соціального
страхування у випадку хвороби, вагітності, виробничих травм, професійних
захворювань, тимчасової інвалідності, смерті
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги, не зазначені в інших угрупованнях
Ця підкатегорія не включає:
• послуги товариств взаємодопомоги (66)

75.30.11.000

Допомога у зв'язку з хворобою, материнством і тимчасовою непрацездатністю

75.30.12

Пенсійне забезпечення по старості, непрацездатності чи у зв'язку з втратою
годувальника
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою пенсійних виплат (базові пенсійні
виплати з соціального страхування, додаткові пенсійні виплати)
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з пенсійних виплат, успадкованих від померлого, чи з постійної
інвалідності
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з надання виплат пенсійними касами (членство в яких є індивідуальним і
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913

91310

91320

діяльність яких починається з капіталізації) (66.02.10)
75.30.12.000

Пенсійне забезпечення по старості, непрацездатності чи у зв'язку з втратою
годувальника

75.30.13

Допомога у зв'язку з безробіттям
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою допомоги у зв'язку з безробіттям
(повним безробіттям, частковим безробіттям тощо) чи професійною непридатністю
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги натомість доходів (мінімальна грошова сума на
переїзд, покриття ризиків, що не підлягають страхуванню тощо)

75.30.13.000

Допомога у зв'язку з безробіттям

75.30.14

Допомога багатодітним сім'ям чи у випадку народження дитини
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою допомоги сім'ям у залежності від
кількості дітей чи складу сім'ї з метою забезпечення додаткового доходу
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги на житло і допомоги з соціального забезпечення
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з надання допомоги матерям (75.30.11) чи пенсійних виплат,
успадкованих від померлого (75.30.12)

75.30.14.000

Допомога багатодітним сім'ям чи у випадку народження дитини

75.30.15

Виплати, передбачені чинною системою обов'язкового соціального страхування,
інші

75.30.15.000

Виплати, передбачені чинною системою обов'язкового соціального страхування,
інші

91330

91340

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій
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