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ANALIzA COMPARATIVĂ ȘI JURIDICĂ A REsPONsABILITĂȚII ADMINIsTRATIVE 
îN DOMENIUL PROTECȚIEI REsURsELOR ACVATICE DIN UCRAINA ȘI UNIUNEA 

EUROPEANĂ

Articolul examinează aspectele problematice din domeniul resurselor acvatice, deoarece apa este o componen-
tă esențială a mediului ambiant. S-a constatat că utilizarea resurselor acvatice ar trebui să fie rațională, deoarece, 
potrivit experților, Ucraina este una dintre cele mai sărace țări din Europa în ceea ce privește resursele de apă pe 
cap de locuitor. Se concluzionează necesitatea de revizuire a noțiunii existente de responsabilitate administrativă 
pentru infracțiuni comise în domeniul utilizării și protecției resurselor acvatice, și anume, mărirea sistemului exis-
tent de amenzi și introducerea principiului „poluatorul plătește”. Astfel, Ucraina va putea să se apropie de statele 
din comunitatea europeană și să îndeplinească cerințele Uniunii Europene în acest domeniu.

cuvinte-cheie: resurse acvatice, infracțiuni de mediu, încălcări ale legislației în domeniul utilizării și protecției 
resurselor acvatice, responsabilitate administrativă, Directiva Uniunii Europene privind apele.

COMPARATIVE AND LEGAL ANALYsIs OF ADMINIsTRATIVE REsPONsIBILITIEs                              
IN THE FIELD OF PROTECTION OF AQUATIC REsOURCEs IN UkRAINE AND THE 

EUROPEAN UNION

The article examines the problematic aspects of aquatic resources, as water is an essential component of the 
environment. it was found that the use of aquatic resources should be rational, because, according to experts, 
Ukraine is one of the most European countries in terms of water resources per capita. it concludes that, there is a 
need to revise the existing notions of administrative liability for offenses against the use and protection of aquatic 
resources, namely, to increase the existing system of fines and to introduce the “polluter pays” principle. Thus, 
Ukraine will be able to approach the rules of the European Community and meet the requirements of the European 
Union in this area.

Keywords: aquatic resources, environmental crime, infringements of legislation on the use and protection of 
aquatic resources, administrative liability, European Union Water Framework Directive.

ANALYsE COMPARATIVE ET JURIDIQUE DE LA REsPONsABILITÉ ADMINIsTRATIVE 
POUR LA PROTECTION DEs REssOURCEs AQUATIQUEs EN UkRAINE ET DANs L'UNION 

EUROPÉENNE

L'article examine les questions problématiques dans le domaine des ressources aquatiques, l'eau est une compo-
sante essentielle de l'environnement. il a été constaté que l'utilisation des ressources en eau devrait être rationnelle, 
car, selon les experts, l'Ukraine est l'un des pays les plus pauvres d'Europe en termes de ressources en eau par ha-
bitant. il conclut qu'il est nécessaire de revoir l'existant notion de responsabilité administrative pour les infractions 
commises dans le domaine de l'utilisation et de la protection des ressources aquatiques, il est nécessaire d'augmenter 
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Актуальність дослідження. Процес 
інтеграції нашої держави до Європей-

ського Союзу вимагає внесення певних необ-
хідних змін у різноманітні сфери суспільного 
життя, такі як політична, культурна, соціальна, 
економічна, юридична тощо. Серед усіх назва-
них компонентів (складових) безумовно важ-
лива роль відводиться саме юридичній скла-
довій. Адже мета успішної інтеграції вимагає 
відповідного рівня узгодженості національної 
правової системи, де головним компонентом 
виступає система законодавства та практика 
його реалізації до правової системи Європей-
ського Союзу. 

Інтеграція є процес, яким повинні бути охо-
плені усі сфери суспільного життя держави. 
Важливе місце серед таких сфер належить і 
природним ресурсам. При цьому особливу роль 
займають водні ресурси, адже вода є найважли-
вішим компонентом навколишнього природного 
середовища. Це можна пояснити тим, що жит-
тя та виживання людей у значній мірі залежить 
від наявності та стану водних ресурсів. І тому, 
забезпечення населення та усіх галузей еконо-
міки якісними водними ресурсами буде одним 
із основних пріоритетних завдань соціально-
економічної політики нашої держави. 

Користування водними ресурсами, в будь-
якому разі, повинно бути раціональним, адже 
за оцінками експертів, Україна є однією із най-
менш забезпечених держав у Європі запасами 
водних ресурсів на одного жителя. У зв’язку із 
цим, політика нашої держави у сфері водних 

ресурсів повинна базуватися назаходах раці-
онального використання такого природного 
компоненту, у зв’язку з чим існує необхідність 
певних механізмів, щодо стимулювання такого 
використання.

зазвичай, певних механізмів недостатньо, 
і тому повсякчас виникає необхідність в існу-
ванні методів регулювання відповідальності, у 
випадках здійснення певних правопорушень у 
сфері використання водних ресурсів. зважаю-
чи на прагнення України вийти на міжнарод-
ний простір, як член європейської спільноти, 
тобто член Європейського Союзу, її законодав-
ство, водночас і те, що стосується міри відпо-
відальності за екологічні правопорушення (у 
даному випадку особливий природний компо-
нент – вода), повинні відповідати основним 
вимогам, які ставить європейська спільнота 
перед державами, що бажають приєднатися 
на умовах членства до Європейського Союзу. 
У зв’язку із цим, постає актуальність у дослі-
дженні та здійсненні певного узагальненого 
правового аналізу відповідності чи невідпо-
відності адміністративної відповідальності за 
правопорушення у сфері водних ресурсів, що 
визначається законодавством України до зако-
нодавства Європейського Союзу.

Основною метою дослідження виступає 
узагальнений аналіз адміністративної відпові-
дальності у сфері водних ресурсів в Україні та 
Європейському Союзі.

Слід сказати, що в наукових колах мало до-
сліджувалося питання адміністративної відпо-

le système d'amendes et d'introduire le principe du "pollueur-payeur". Ainsi, l'Ukraine sera en mesure d'approcher les 
membres de la communauté Européenne et de répondre aux exigences de l'Union Européenne dans ce domaine.

Mots-clés: ressources en eau, crimes environnementaux, violations de la législation sur l'utilisation et la pro-
tection des ressources en eau, responsabilité administrative, directive de l'Union Européenne sur l'eau.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АДМИНСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ                       
В СфЕРЕ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УКРАИНЕ И ГОСУДАРСТВАХ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В статье исследуются проблемные вопросы, связанные с водными ресурсами, так как вода являет-
ся важнейшим компонентом окружающей природной среды. Подчеркивается, что пользование водными 
ресурсами,при любых обстоятельствах, должно быть рациональным, ведь по оценкам экспертов, украина 
является одной из наименее обеспеченных стран в европе по запасам водных ресурсов на душу населения. 
Сделан вывод о необходимости пересмотра существующего института административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере использования и охраны водных ресурсов, а именно: повышение суще-
ствующей системы штрафов и введение принципа «загрязнитель платит», в связи с чем украина сможет 
еще больше приблизиться к европейским государствам и отвечать требованиям, которые выдвигает ев-
ропейский Союз ко всем странам-членам содружества.

Ключевые слова:водные ресурсы, экологические правонарушения, нарушения в сфере использования и 
охраны водных ресурсов, административная ответственность, Водная Директива еС.
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відальності за правопорушення у сфері водних 
ресурсів в Україні та Європейському Союзі. В 
той же час, загальні відомості про юридичну 
відповідальність за екологічні правопорушен-
ня загалом та зокрема ті, що стосуються водних 
ресурсів в Україні та Європейському Союзі, 
стали предметом дослідження таких науковців: 
Ю. С. Шемшушенка, І. А. Куян, О.Я. Івасечко, 
В. І. Шатохи, К. В. Кошеленко, Н. Я. Шпарик, 
Тація, М. І. Хавронюка, А. М. Шульги, Е.Є. Ту-
ліної, М. К. Черкашиної І. В. Яковюка О.В. Ар-
теменкота інших

Виклад основного матеріалу. Переходячи 
до безпосереднього дослідження адміністра-
тивної відповідальності, слід сказати, що у 
січні 2011 року набрав чинності закон Украї-
ни «Про основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики до 2020 року». Схвалення 
даної Стратегії стало необхідністю виконання 
Україною головного зобов’язання у довкільній 
галузі, у рамках реалізації пріоритетів Поряд-
ку денного Асоціації, Україна – ЄС., де важли-
вим завданням є запровадження в Україні еко-
системного підходу до управлінської діяльнос-
ті та адаптації законодавства України у сфері 
охорони усіх природних компонентів (у тому 
числі – водних) до вимог основних директив 
Європейського Союзу [1]. 

Артеменко О.В. зазначає, що досить часто 
Україна черпає певний досвід та уміння від 
Європейських держав світу, адже саме у по-
рівнянні є можливим знаходження шляхів ви-
рішення проблем з якими стикається не тільки 
Україна [2].

Водні ресурси у Європейському Союзі ви-
знаються найбільш урегульованою сферою 
законодавства, що стосується навколишнього 
природного середовища. У зв’язку із потребою 
у фундаментальному перегляді законодавчої 
бази та з метою розроблення нової політики у 
сфері використання та охорони водних ресур-
сів, а також на підставі проведених консульта-
цій із відповідними спеціалістами, економічна 
комісія у 2000 році запропонувала ухвалити 
Водну директиву Європейського Союзу, котра 
ставила за мету реалізацію таких завдань:

1. «досягнення «належного стану» для всіх 
вод до визначеної дати та збереження цього 
стану, там, де його вже було досягнуто раніше;

2. поширення сфери охорони водних ресур-
сів на всі води: як поверхневі, зокрема прибе-
режні, так і підземні;

3. встановлення тарифів на користування 
водними ресурсами з урахуванням принципу 
відшкодування витрат і принципу стягнення 
плати із забруднювачів;

4. розроблення комплексної політики Спів-
товариства щодо використання водних ресур-
сів та її впровадження відповідно до принципу 
субсидіарності;

5. розширення участі громадян, залучених 
до захисту водних ресурсів;

6. управління водними ресурсами річко-
вих басейнів, ґрунтуючись на комбінованому 
підході встановлення граничних показників 
викидів і стандартів якості, з відповідними 
положеннями про координацію дій для між-
народних річкових басейнів, коли басейн річки 
розташований у більше ніж одній країні – члені 
ЄС, або коли він захоплює територію країн, що 
не є членами ЄС;

7. удосконалення законодавства, що регулює 
відповідальність за правопорушення у сфері 
водних ресурсів» [3].

згадана Директива займає провідне місце се-
ред значної кількості міжнародних нормативно-
правових актів, що стосуються охорони при-
родних об’єктів, адже визначає основні вимоги 
до членів європейської спільноти щодо регулю-
вання та охорони у сфері водних ресурсів, до 
того ж визначає основні міри відповідальності 
за правопорушення у даній сфері, серед яких 
має місце і адміністративна відповідальність.

Окрім того, слід сказати, що уся політика 
Європейського Союзу, що стосується мір від-
повідальності за правопорушення у сфері вод-
них ресурсів, визначається на рівні окремих 
статей у значній кількості міжнародних рішень 
та директив.

Так, важливу увагу ЄС приділяє відповідаль-
ності за забруднення морських вод, у зв’язку із 
чим було прийнято рішення № 2850/2000/EC 
Європейського Парламенту та Ради Європи від 
20 грудня 2000 року про запровадження Рамко-
вої угоди щодо співпраці у випадкових чи на-
вмисно здійснених випадках забруднення вод-
них ресурсів (моря). Дана угода ставить за мету: 
удосконалити можливості держав-членів ЄС 
в аварійних випадках, включаючи виливання 
небезпечних речовин в море; підсилити рівень 
співпраці та взаємодопомоги між державами-
членами з питань забезпечення компенсації за 
пошкодження відповідно до принципу «пла-
тить той, хто забруднив»; спрямувати додат-
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кові зусилля держав-членів на національному, 
регіональному та місцевому рівнях на захист 
морського середовища, узбережжя та здоров’я 
людини від ризиків, пов’язаних з випадковим 
або навмисним забрудненням моря [4].

Юридична відповідальність відповідно до 
Директиви 2004/35/ЄС передбачає зобов’язання 
забруднювача вживати заходи для запобігання 
екологічної шкоди, у тому числі і ліквідації не-
гативних наслідків екологічної шкоди з метою 
відновлення такого природного компоненту, як 
вода, до стану,який існував до заподіяння такої 
шкоди, у тому числі і покриття витрат на здій-
снені заходи. Відновлення стану водних ресур-
сів метою відновлення природних ресурсів, за-
звичай здійснює оператор, котрий заподіяв таку 
шкоду, у рамках конкретного плану ліквідації 
негативних наслідків такої шкоди [5, с. 21].

Щодо адміністративної відповідальності у 
Європейському Союзі завжди діє одна прак-
тика, що має вигляд схеми «забруднювач пла-
тить», відповідно до форм забруднення у меж-
ах свої держави. застосування даного принци-
пу (правила), визначено на рівні значної кіль-
кості нормативно-правових актів вторинного 
права, особливо таких, що стосується саме 
окремих компонентів навколишнього природ-
ного середовища, у даному випадку – водних 
ресурсів. Так, для прикладу такий принцип за-
кріплений і у загаданій вище Рамковій водній 
директиві і у Директиві Ради 96/61 ЄС що сто-
сується комплексного попередження та контр-
олю за забрудненням навколишнього природ-
ного середовища. 

В той же час, принцип «забруднювач пла-
тить» у Європейському Союзі розглядають у 
контексті застосування будь-якої міри відпові-
дальності за правопорушення у сфері охорони 
та використання водних ресурсів. І тому 9 лю-
того 2019 року Європейська комісія прийняла 
Білу Книгу, щодо юридичної відповідальності, 
де основною метою було визначення саме цього 
принципу, щодо його застосування при притяг-
ненні до будь-якої відповідальності, у тому числі 
і адміністративної, за екологічні правопорушен-
ня, у даному випадку під таким правопорушен-
ням можливо розуміти, правопорушення у сфері 
охорони та використання водних ресурсів [6].

Тому можливо дійти висновку, що адміні-
стративна відповідальність за правопорушення 
у сфері використання та охорони водних ре-
сурсів у праві Європейського Союзу є такою ж 

мірою відповідальності як і будь-яка інша від-
повідальність. Проте, важливо пам’ятати, що у 
будь-якому випадку необхідність застосування 
принципу «забруднювач платить» є пріоритет-
ним заходом, що застосовується при кожному 
виді відповідальності.

Щодо чинного українського законодавства, 
яке регулює адміністративну відповідальність 
слід сказати, що адміністративні правопору-
шення у галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища, до яких і входить особливий 
вид – водні ресурси містяться у Главі 7 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 
У даній главі встановлюється адміністративна 
відповідальність за наступні види правопору-
шень:

1. Порушення права державної власності на 
води (стаття 48 КУпАП)

2. Порушення правил охорони водних ре-
сурсів (стаття 59 КУпАП)

3. Порушення вимог щодо охорони терито-
ріальних і внутрішніх морських вод від забруд-
нення і засмічування (стаття 59-1 КупАП)

4. Порушення правил водокористування 
(стаття 60 КУпАП)

5. Пошкодження водогосподарських споруд 
і пристроїв, порушення правил їх експлуатації 
(стаття 61 КУпАП)

6. Невиконання обов’язків з реєстрації в 
суднових документах операцій зі шкідливими 
речовинами і сумішами» (стаття 62 КУпАП) та 
інші [7].

До того ж, в українському законодавстві іс-
нує спеціальний кодифікований акт, який сто-
сується охорони та захисту такого природного 
ресурсу як води – Водний кодекс України, який 
у тому числі, і визначає правопорушення у сфе-
рі водних ресурсів, за здійснення яких наступає 
передбачена законодавством України, відпові-
дальність.

Так у Главі 23 даного Кодексу визначено, 
що порушенням водного законодавства, ви-
знається:

1. забруднення та засмічення вод;
2. порушення режиму господарської діяль-

ності у водоохоронних зонах та на землях вод-
ного фонду; 

3. самовільне проведення гідротехнічних 
робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, 
свердловин); 

4. недотримання умов дозволу або порушен-
ня правил спеціального водокористування;

Олена АРТЕМЕНКО, Наталія ЛИТВИН
ПорІВнЯЛЬно-ПрАВоВИй АнАЛІЗ АдМІнСТрАТИВноЇ ВІдПоВІдАЛЬноСТІ у СФерІ ВоднИХ реСурСІВ уКрАЇнИ ТА ЄВроПейСЬКоГо СоЮЗу



46 № 1-2, 2020

REVISTА ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МеЖдунАродный нАучный ЖурнАЛ «ВерХоВенСТВо ПрАВА»

5. пошкодження водогосподарських та гід-
рометричних споруд і пристроїв, порушення 
правил експлуатації та встановлених режимів 
їх роботи;

6. самовільне захоплення водних об'єктів;
7. руйнування русла річок, струмків та водо-

токів або порушенні природних умов поверх-
невого стоку під час будівництва і експлуатації 
автошляхів, залізниць та інших інженерних ко-
мунікацій;

8. порушення правил ведення державного 
обліку вод або перекручення чи внесення недо-
стовірних відомостей в документи державної 
статистичної звітності;

9. введення в експлуатацію підприємств, ко-
мунальних та інших об'єктів без очисних спо-
руд чи пристроїв належної потужності;

10. порушення правил охорони внутрішніх 
морських вод та територіального моря від за-
бруднення та засмічення та інші.

До того ж вказується, що «законодавством 
україни може бути встановлена відповідаль-
ність і за інші правопорушення щодо викорис-
тання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів» [8].

Здійснюючи аналіз відповідності норм за-
конодавства україни, що визначає адміністра-
тивну відповідальність у сфері охорони та ви-
користання водних ресурсів до законодавства 
Європейського Союзу, науковці зазначають, 
що положення Водної рамкової директиви 
щодо відповідальності за порушення водного 
законодавства відображено певною мірою у 
главі 23 Водного кодексу україни. Зокрема, 
законодавець наводить перелік дій, які ви-
знані порушенням водного законодавства, а 
також, зазначає, що водокористувачі, винні у 
наведених порушеннях, звільняються від відпо-
відальності, якщо останні виникли внаслідок 
дії непереборних сил природи чи воєнних дій. 
Важливим положенням в рамках висвітлення 
питання відповідальності за порушення вод-
ного законодавства є передбачення обов’язку 
винної особи відшкодувати збитки, завдані 
внаслідок такого порушення. Слід зауважити, 
однак, що Водна рамкова Директива зобов’язує 
держави-члени ЄС визначити інший вид відпо-
відальності, що буде застосований внаслідок 
порушень Директиви, а саме фінансові санкції, 
які мають бути згідно умов Директиви до-
цільними, відповідними та ефективними [9, 
c. 133].

І.В. Куян говорить про те, що особливості 
адміністративної відповідальності за еколо-
гічні правопорушення будуть завжди визнача-
тися специфічним характером правовідносин, 
адже складаються вони внаслідок взаємодії 
(поєднання) екологічних та адміністративних 
чинників. У зв’язку із цим вона визначає три 
основних групи адміністративних правопо-
рушення, у галузі водних ресурсів, до яких 
належать: порушення правил охорони вод, 
порушення права користування водними ре-
сурсами, порушення права власності на водні 
ресурси [10, с. 11].

До того ж, як уже було вказано раніше, 
перелік правопорушень, що були закріплені 
в КУпАП не є вичерпним, і законодавством 
України встановлюються також інші право-
порушення у сфері використання та охорони 
водних ресурсів, за які встановлюється адмі-
ністративна відповідальність. Так, відповід-
но до ст. 26 закону України «Про виключну 
морську (економічну) зону», незаконне за-
бруднення певним способом морського серед-
овища, шкідливими для здоров'я людей або 
живих ресурсів моря речовинами, що можуть 
завдавати шкоди або створювати перешкоди 
щодо правомірної діяльності на морському 
просторі, що у свою чергу передбачає пору-
шення правил запобігання забрудненню мор-
ського середовища та що тягне за собою на-
кладення штрафу від шестисот шістдесяти 
до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або конфіскацію морського, повітря-
ного судна або споруди, із якої здійснено таке 
забруднення [11].

Порівнюючи законодавство Європейського 
Союзу та України, слід зазначити, що в Укра-
їні досить гострим питанням є сума вартості 
штрафів за порушення водного законодавства, 
так як в даний час ціна за порушення правил 
охорони води становить приблизно 50 грн, що 
є надзвичайно низькою сумою, на відміну від 
країн ЄС. В той же, час важливо відмітити, що 
з року в рік до Верховної Ради України пода-
ються законопроекти, які передбачають вне-
сення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни, щодо посилення охорони водних об’єктів, 
які і мають на меті підвищення штрафів за 
порушення правил охорони вод та посилення 
мір адміністративної відповідальності за такі 
правопорушення.
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В той же час, здійснивши узагальнений 
порівняльний аналіз відповідності чинного 
законодавства України на предмет його відпо-
відності нормам Європейського Союзу щодо 
інституту адміністративної відповідальності 
за правопорушення у сфері використання та 
охорони водних ресурсів, можна зробити на-
ступні висновки.

Прийнявши закон України «Про державну 
програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» №1629 
ІУ України в автоматичному форматі взяла на 
себе зобов’язання, по наслідуванню принци-
пам, що викладені у Водній Рамковій Дирек-
тиві. 

Необхідно зазначити, що важливе значення 
у адміністративній відповідальності за право-
порушення у сфері використання та охорони 
водних ресурсів у Європейському Союзі на-
лежить принципу «забруднювач платить», у 
зв’язку із чим основною особливістю у такій 
відповідальності є те, що у будь-якому випад-
ку держава, що вчинила правопорушення, не-
залежно від застосування певної міри відпо-
відальності, повинна або заплатити грошові 
ресурси, або вчинити певні заходи відновлю-
вального характеру. В той же час, слід відміти-
ти, що європейське законодавство не визначає 
особливостей адміністративної відповідаль-
ності у вигляді закріплення в одному законо-
давчому акті правопорушень у сфері водних 
ресурсів, за які наступає досліджувана відпо-
відальність. Проте, існування значної кількос-
ті Директив та Рішень Європейського Союзу 
доводить важливість питання застосування 
мір відповідальності до порушників, у тому 
числі і адміністративної відповідальності.

Щодо українського законодавства, необхід-
ним та, зважаючи на курс України на євроін-
теграції, потрібним, в умовах сьогодення є пе-
регляд існуючого інституту адміністративної 
відповідальності за правопорушення у сфері 
використання та охорони водних ресурсів. А 
саме, потрібним є підвищення існуючої систе-
ми штрафів, а також запровадження принципу 
«забруднювач платить», у зв’язку із чим Укра-
їни зможе ще більше наблизитися та відпові-
дати вимогам, які ставить Європейський Союз 
до держав-членів.
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The article is dedicated to the legal characteristics of public services in the legislation of Ukraine.
A broad understanding of public services is always associated with management activities with a specific con-

sumer, who orders this activity, including the definition of quality and other characteristics. All these are controlled 
by the consumer. in this case, it becomes possible to talk about the efficiency of the activities of public authorities, 
tracing and defining priorities.

The provision of public services aims to meet the various social needs, which are understood as the need to 
regulate public relations, management of state sectors and communal services; various needs of citizens, the sa-
tisfaction of which is achieved to the detriment of budgets of different levels; the needs of citizens are met on their 
own, but with the organizational assistance of public authorities; the needs of business entities in connection with 
the organization of economic and social activities.

The article examines the scientific approaches to the perception of public services, as well as the legislative 
definitions of public services in the legal normative acts of Ukraine.

Keywords: public service, management activities, regulation, classification of public services, law enforcement, 
administrative service.

CARACTERIsTICILE sERVICIULUI PUBLIC îN LEGIsLAȚIA UCRAINEI

Articolul este dedicat caracteristicilor juridice ale serviciilor publice din legislația Ucrainei.
O înțelegere largă a serviciilor publice întotdeauna este asociată cu activitățile de management cu un con-

sumator specific, care comandă această activitate, inclusiv cu definiția de calitate și alte caracteristici. Toate 
acestea sunt controlate de consumator. În acest caz, devine posibil să se vorbească despre eficiența activităților 
autorităților publice, trasarea și definirea priorităților.

Furnizarea de servicii publice vizează satisfacerea diferitelor nevoi sociale, care sunt înțelese ca necesita-
tea reglementării relațiilor publice, gestionării sectoarelor statului și a serviciilor comunale; diverse nevoi ale 
cetățenilor, satisfacerea cărora se realizează în detrimentul bugetelor de diferite niveluri; nevoile cetățenilor sunt 
satisfăcute din cont propriu, dar cu asistența organizațională a autorităților publice; nevoile entităților de afaceri 
în legătură cu organizarea activităților economice și sociale.

Articolul examinează abordările științifice de percepere a serviciilor publice, precum și definițiile legislative ale 
serviciilor publice în actele normative juridice ale Ucrainei.

cuvinte-cheie: serviciu public, activități de gestionare, reglementare, clasificare a serviciilor publice, puteri de 
aplicare a legii, serviciu administrativ.

CARACTÉRIsTIQUEs DE LA FONCTION PUBLIQUE DANs LA LÉGIsLATION DE L'UkRAINE

L'article est consacré aux caractéristiques juridiques des services publics dans la législation ukrainienne.
Une compréhension large des services publics est toujours associée aux activités de gestion avec un consom-
mateur spécifique, qui commande cette activité, y compris la définition de la qualité et d'autres caractéristiques. 
Tout cela est contrôlé par le consommateur. Dans ce cas, il devient possible de parler de l'efficacité des activités 
des pouvoirs publics, en traçant et en définissant les priorités. La fourniture de services publics vise à répondre 
aux divers besoins sociaux, qui s'entendent comme la nécessité de réglementer les relations publiques, la ges-
tion des secteurs étatiques et les services communaux; divers besoins des citoyens, dont la satisfaction se fait 
au détriment des budgets de différents niveaux; les besoins des citoyens sont satisfaits seuls, mais avec l'aide 
organisationnelle des pouvoirs publics; les besoins des entreprises dans le cadre de l'organisation des activités 
économiques et sociales.

L'article examine les approches scientifiques de la perception des services publics, ainsi que les définitions 
législatives des services publics dans les actes normatifs juridiques de l'Ukraine.
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Formulation of the problem. In modern 
jurisprudence, there is no universal way of 

accounting for the relations of every participant in 
the civil turnover, state control violates only the 
fundamental indicators of the existence of regimes 
of ownership and accounting of events and objects 
of property with reference to the personal data of 
the individual.

Public processes play the role of a motivational 
editor, reflecting the need to control a particular 
area of public relations by public law.

With the development of theoretical aspects of 
jurisprudence, the idea of a public service is formed 
- in the form of an officially required confirmation 
of the right to own property or professional skill.

state of the study. The definition of the term 
«administrative service» in the legislation of 
Ukraine, the legal nature of the concept of «service» 
and its relation with the concept of «administrative 
service», administrative service as a function of 
public administration, the concept of administrative 
service in the context of administrative reform in 
Ukraine, and its relation with other concepts a num-
ber of domestic scientists [1-5]. At the same time, 
the issue of public service characteristics in Ukrai-
nian legislation remains poorly understood.

Presenting main material. At present, there 
are objective prerequisites for approval in the legal 
system of the Institute of Public Services (Services 
of General Importance) precisely in the sense that 
is generally accepted in the countries of continen-
tal law and above all in the EU.

Analyzing the position of the individual in the 
rule of law and the concept of the science of ad-
ministrative law, he distinguished the category of 
public services. The latter were considered from the 
point of view of public administration: the scientist 
included military, financial, ecclesiastical, medi-
cal and other fields of public administration among 
public services. The concept of public services, 
based on the achievements of Western scholars and 
having a clear connection with European legal tra-
ditions, simply did not have time to establish itself 
in the science of administrative law [6, с. 46].

Everything changed rapidly after 1917: central-
ization of the key branches of the economy in the 
state power, determination of the system of gov-
erning bodies, expansion of the state economy, war 
years, repression, etc. - these and other reasons did 
not allow the Soviet administrative law to develop 
and formulate the basis for the realization and pro-
tection of citizens’ rights in cooperation with the 
state administration.

Over time, the stereotype of public authority as 
a means of coercion remained in domestic doctrine 
and practice [7, с. 135].

Under these conditions, the adoption of the 
Constitution of Ukraine and the commencement 
of administrative reform breathed new life into the 
concept of public services, although in itself the 
concept of public service did not receive its legis-
lative regulation [8, с. 140].

In 2000, with the adoption of the Law of 
Ukraine «On State Social Standards and State So-

Mots-clés: service public, activités de gestion, réglementation, classification des services publics, application 
de la loi, service administratif.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ

Статья посвящается правовой характеристике публичной услуги в законодательстве украины.
Широкое понимание публичной услуги связано с управленческой деятельностью, которая имеет опре-

деленного потребителя, заказана им, в том числе, с определением качества и других характеристик, и 
подконтрольна потребителю. В этом случае, появляется возможность говорить о результативности 
деятельности публичной власти, определении приоритетов.

Предоставление публичных услуг направлено на удовлетворение различных общественных потребно-
стей, под которыми следует понимать необходимость в регулировании общественных отношений, ру-
ководстве отраслями государственного и коммунального хозяйства; различные потребности граждан, 
удовлетворение которых осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней; потребности 
граждан удовлетворяются за их собственный счет, но при организационной помощи публичной власти; 
потребности хозяйствующих субъектов в связи с организацией их экономической и социальной деятель-
ности на соответствующей территории.

В статье исследуются научные подходы к пониманию публичных услуг, а также законодательные 
определения публичной услуги в нормативно-правовых актах украины.

Ключевые слова: публичная услуга, управленческая деятельность, регламентирование, классифика-
ция публичных услуг, правоприменительные полномочия, административная услуга.
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cial Guarantees», a narrower concept of state and 
municipal services was enshrined through social 
standards and social guarantees [9].

yes, in Art. 1 of this Law determines that state 
social standards - statutory, other normative legal 
acts, social norms and norms or their complex, on 
the basis of which the levels of basic state social 
guarantees are determined, and state social guar-
antees - statutory minimum amounts of remunera-
tion, income of citizens, pension, social assistance, 
other social benefits, statutory and other legal acts 
that provide a standard of living below the cost of 
living of the minimum.

In 2010, with the adoption of the Budget Code 
of Ukraine, state social standards and guarantees 
were introduced into the text of the code [].

The provision of state and municipal services 
within the meaning of the legislation is guaranteed 
and, as a rule, funded by the state, while the recipi-
ent of the service can provide it free (full funding, 
for example, with free preschool education), par-
tially paid (part of the services is financed by the 
budget, and the rest at the expense of the recipient) 
and fully paid (for example, additional education). 
In the first case, there is clearly a public-law regu-
lation (wholly or mainly administrative-legal), 
since the financial basis is either the budget of the 
appropriate level or - in the case of payment of a 
state duty or other levy - a public fiscal payment 
paid to the budget by virtue of communications 
established by law. In the second and third cases, 
the payment is made by the recipients of the ser-
vices and has a civil legal nature, so there is mixed 
(public-private) regulation.

In the process of administrative reform, the Law 
of Ukraine «On Central Executive Bodies» was 
enshrined in Article 2 as one of the tasks of cen-
tral executive bodies. 17 the function of providing 
administrative services, and part two of this article 
provides If most functions of the central executive 
body are functions of providing administrative ser-
vices to individuals and legal entities, the central 
executive body is formed as a service [11].

Following the adoption of this Law, the Law 
of Ukraine «On Administrative Services» was 
adopted in 2012, which defined the concept of 
administrative service as a result of exercising 
its powers by an entity providing administrative 
services at the request of a natural or legal per-
son, aimed at acquiring, changing or terminating 
rights and / or such person’s duties under the law 
[12].

In fact, this law plays a key role in the devel-
opment of the Institute of Public Services, and 
it contains, in our view, provisions that establish 
the peculiarities of the provision of administra-
tive services and reflect the specifics of the stud-
ied public service institute in Ukraine.

First, the law reflects the concept of adminis-
trative reform and introduces the concept of ad-
ministrative service.

Second, determining the amount of the public 
service fee (if it is not free of charge) within the 
meaning of the Act is out of competition.

Third, the Law focuses on entities providing 
administrative services - the latter can be provid-
ed both by public authorities directly and through 
subordinate state institutions or organizations.

Thus, the Law establishes two-subject and 
three-subject model of legal relations (complex 
of legal relations) for rendering public services.

In the course of administrative reform, further 
attempts are being made to legislate the concept 
of public services. Thus, the Decree of the Presi-
dent of Ukraine «On Some Measures to Provide 
Quality Public Services” provided a number of in-
structions to the Cabinet of Ministers of Ukraine 
to approve the functioning of the service state - 
the state for citizens and business, to ensure the 
proper realization of the rights of individuals and 
legal entities in the sphere of public, including 
administrative, services, creation of modern in-
frastructure, convenient and accessible electronic 
services for providing such services [13].

We can state the peculiarities of the provision 
of public services, which are as follows: 1) the 
purposeful nature of the services - the realiza-
tion of rights, fulfillment of the responsibilities 
of citizens and organizations; 2) initiator of legal 
relations - an individual; 3) the entity providing 
the service - only public administration bodies; 4) 
object of legal relations - committing an admin-
istrative influence or adopting an administrative 
act.

In its turn, the approach laid down in the basis 
of the Law of Ukraine «On Public-Private Part-
nership» in which Art. 1 defines socially signifi-
cant services as services aimed at ensuring the 
public interest and needs provided to an unlimited 
number of users (consumers) and / or providing 
which should be provided by public authorities, 
local self-government bodies or state, municipal 
enterprises, institutions, organizations, business 
associations , 50% or more of shares (shares) be-
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longing to the state, territorial community or the 
Autonomous Republic of Crimea [14].

The distinctive features of the above definition 
are: 1) the purpose of providing services is to meet 
the needs and needs of citizens and legal entities, 
to assist in the exercise of their subjective rights; 2) 
shifted emphasis from the initiator of the legal re-
lationship - a situation was allowed where the legal 
relationship for the provision of the service could 
be initiated by a public entity; 3) entities providing 
services - not only bodies of executive power and 
local self-government, but also legal entities.

The listed entities are supposed to provide ser-
vices directly, whereas the authority to provide 
them rested solely with the authorities.

On the whole, this approach reflects the specif-
ics of public services in a sense that correlates with 
the mainstream models adopted in the countries of 
continental law and could be used in part by anal-
ogy with German legal doctrine.

In fact, from the above Law we can provide the 
following characteristics of a public service: 1) the 
purpose of providing services is to satisfy the in-
terests of applicants; 2) initiator of legal relations 
- only applicants, ie individuals and legal entities; 
3) entities providing services - bodies of govern-
ment, institutions, other legal entities subordinated 
to them; 4) object of legal relations - committing an 
administrative influence or issuing an administra-
tive act.

Thus, returning to the Law of Ukraine «On 
Administrative Services» we can say that the said 
law, as adopted in order to improve the quality of 
administrative services, provides interaction with 
citizens or organizations, as well as to increase the 
efficiency and effectiveness of government and lo-
cal authorities self-government, of course, contrib-
utes to the development of the Institute of Public 
Services, but only those provided by public au-
thorities and local self-government at the request 
of individuals and in the main part of it in writ-
ing. Such administrative services act as one of the 
functions of public administration and apply the 
widespread foreign formulation practice reserved 
for the state, while remaining part of the collective 
concept of public services.

Finding their way into industry law and social 
services. Thus, the Law of Ukraine «On Social 
Services» defines basic social service as a social 
service, which is provided by recipients of social 
services under this Law to the Kyiv and Sevasto-
pol city state administrations, district, district in 

the cities of Kyiv and Sevastopol by state adminis-
trations, executive bodies of regional importance, 
as well as the executive bodies of rural, settlement, 
city councils of united territorial communities, 
created in accordance with the law and prospec-
tive plan the formation of territories of communi-
ties and recognized by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine as capable in the manner established 
by law (hereinafter referred to as the Councils of 
United Territorial Communities) [15].

Most approaches to the understanding of pub-
lic services existing in the legal literature are 
based on the following point. Public services 
recognize the specific actions, day-to-day activi-
ties of public authorities and employees in rela-
tion to individuals or legal entities, during which 
a citizen or legal entity receives certain benefits. 
Examples of public services are the issuance of 
various certificates, consulting, registration of in-
dividual entrepreneurs and legal entities, library 
services, education services and more.

The analysis of the approaches in the legal sci-
ence and the legislation approaches allows to dis-
tinguish three main aspects to the understanding 
of public services:

First, public service as a management activity 
of public authorities and local self-government 
bodies, as well as their officials within the frame-
work of their activity in relations with citizens 
and organizations. Some authors see this as a re-
alization of various enforcement powers.

Secondly, public services are the managerial 
functions of state structures, but they are viewed 
in a different way: as related to actions to serve the 
population or to organize services in the form of 
providing him with vital goods, with the organiza-
tion of economic activity of public entities, with 
their relationship with other business entities.

Third, public services are services of a publicly 
significant nature that are provided by public enti-
ties for which the latter are responsible. The pro-
vision of these services to commercial organiza-
tions is performed on the basis of a public contract 
(within the meaning of Article 633 of the Civil 
Code of Ukraine), the cost of providing these ser-
vices is determined by a public entity [16].

At the same time, the powers of public author-
ities to provide public services are justly differen-
tiated from the powers exercised in vertical pow-
er relations. The provision of services in a strict 
sense is carried out in horizontal relations, where 
the public entity acts as the service provider and 

Yaroslav BURYAK
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the citizen or organization as its consumer. This 
narrow understanding of public services coexists 
with its broad understanding (as well as other hu-
man-centered management activities).

Thus, the real meaning of the category of pub-
lic services is not limited to the economic side, 
it has a broader socio-legal content. The analysis 
makes it possible to conclude that the essence of 
public service is the public-obligatory protection 
of human and citizen’s rights and freedoms, first 
of all - social rights. Taking into account the na-
ture and peculiarities of legal relations that arise 
between citizens and the state, public services are 
a basic type of daily public-power activity aimed 
at providing socially significant benefits to a spe-
cific person, in the process of obtaining which 
the fundamental rights and legitimate interests of 
citizens are realized.

Public services are a set of two subsystems - 
state and municipal services. Accordingly, there 
is a combination of two interconnected channels 
of provision of services, the characteristics of 
which are determined by the peculiarities of state 
and municipal authorities, their interaction with 
the aim of pursuing a unified social policy of the 
state at all levels of the territorial organization of 
public power.

Conclusions. Thus, in Ukraine, the legal regula-
tion of public services is inconsistent: 1) beyond the 
scope of regulation, the general concept of public 
services remains; 2) the same concept of adminis-
trative (social) services is filled with substantially 
different content for the purposes of a sectoral nor-
mative act; 3) there is no separate classification of 
public services; 4) and, finally, all activities that de 
facto meet the criteria of public services are carried 
out under different legal regimes in the absence of 
any unbearable differentiation.
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