 ті, що орієнтують визначальний напрям розвитку системи;
 гнучкі, що змінюються відповідно до умов функціонування і розвитку системи;
 нормативні, що задають параметри протікання процесів у системі [5, 52] .
Отже, можна зробити висновок, що управлінські рішення спрямовані на розв’язання
конкретних управлінських завдань в системі державного управління, а їх класифікація є
основою для визначення загальних та специфічних підходів до розробки, реалізації та оцінки
рішень з метою підвищення їхньої ефективності.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Однією із найважливіших передумов ефективної діяльності Центрів надання
адміністративних послуг є гарантування комплексного та узгодженого правового
забезпечення, тобто розроблення відповідної нормативно-правової бази. Саме на рівні
нормативно-правових актів мають створюватися пріоритетні напрями діяльності ЦНАП,
визначатися коло суб’єктів, відповідальних за її реалізацію.
Правове регулювання, з одного боку, є результатом цілеспрямованого впливу держави
на розвиток суспільних відносин, а з другого – фактором їх стабільності та постійності,
засобом досягнення суспільно значущих інтересів у процесі забезпечення зворотного зв’язку
між результатами регулювання і діяльністю держави. Запровадження нової ідеології
функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо
забезпечення реалізації прав і свобод громадян є одним із завдань досягнення мети
адміністративної реформи, що визначається у Концепції адміністративної реформи в Україні
[1].
Дослідивши джерела правового регулювання центрів надання адміністративних послуг,
загалом можна сказати, що до них відносяться: Конституція України, Закони України,
Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України та інші підзаконні акти.
Всі зазначені джерела необхідно поділити на дві великі категорії, до першої з яких слід
віднести ті нормативно-правові акти, які опосередковано регулюють їх діяльність. До таких
законодавчих актів, зокрема, належать: Конституція України як основоположний нормативноправовий акт держави, закони України, які регламентують порядок надання конкретних видів
адміністративних послуг, наприклад, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що регулює відносини, які
виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках,
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передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та
фізичних осіб-підприємців [2]; Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про
громадські об’єднання», Закон України «Про оцінку землі» та інші.
До другої категорії нормативно-правових актів, що визначають діяльність ЦНАП,
необхідно віднести джерела, які безпосередньо регулюють діяльність центрів, тому дослідити
їх необхідно більш детально.
Основоположним нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність центрів
надання адміністративних послуг є Закон України «Про адміністративні послуги», прийнятий
6 вересня 2012 року [3]. Саме цей закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і
законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.
Вищевказаним законом було побудовано фундамент правого регулювання ЦНАП, оскільки
він визначає державну політику у сфері надання адміністративних послуг, основні вимоги до
надання адміністративних послуг, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг,
порядок та строки їх надання, порядок оплати, а найголовніше – у ст. 12 було визначено
поняття та основні організаційно-правові засади центрів надання адміністративних послуг.
Так, зазначена стаття закону визначає, що центром надання адміністративних послуг є
постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації
або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через
адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Одним із основних нормативно-правових актів, що регулює діяльність будь-якого органу
або структурного підрозділу є положення про цей орган або підрозділ. Положення центрів
надання адміністративних послуг створюється на основі «Примірного положення про ЦНАП»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року [4]. Примірне
положення про центри надання адміністративних послуг регулює низку питань діяльності
центрів, зокрема, при яких органах державної влади та місцевого самоврядування
утворюються центри та хто приймає рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації
центру.
Слід зазначити, що затверджене Кабінетом Міністрів України положення про центри
надання адміністративних послуг є примірним і носить рекомендаційний характер. Зазвичай,
орган, який утворює центр надання адміністративних послуг, копіює положення зазначеної
постанови КМУ, проте може відходити від них, регулюючи певні відносини на власний
розсуд. Наприклад, Положення про Центр надання адміністративних послуг Одеської міської
ради майже не відрізняється від примірного положення. Натомість Положення про Центр
надання адміністративних послуг міста Кропивницького має зовсім іншу структуру. Так, у
вказаному положенні містяться розділи із визначенням термінів, загальними принципами
роботи та принципи співпраці учасників центру, структурою центру, обов’язками суб’єктів
надання адміністративних послуг та відповідальністю [5].
Ще одним джерелом правового регулювання діяльності центрів надання
адміністративних послуг слугує Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням
адміністративних послуг» від 29 травня 2013 року. Цим нормативно-правовим актом
визначається загальна процедура проведення конкурсу для надання супутніх послуг у
приміщеннях, в яких розміщуються центри надання адміністративних послуг, та інших
приміщеннях, у яких надаються адміністративні послуги [6].
До джерел правового регулювання діяльності центрів надання адміністративних послуг
слід віднести і Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення
Єдиного державного порталу адміністративних послуг», оскільки одним із призначень
порталу адміністративних послуг є доступ суб’єктів звернення до інформації про
адміністративні послуги, суб’єктів їх надання та центри надання таких послуг [7].
Таким чином, проаналізувавши нормативно-правову базу стає зрозуміло, що правове
регулювання діяльності центрів надання адміністративних послуг досить розгалужене, а всі
джерела правового регулювання можна розділити на дві категорії:
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1. Джерела правового регулювання, що прямо не визначають діяльність центрів надання
адміністративних послуг, однак опосередковано стосуються їх діяльності, наприклад, щодо
порядку здійснення тої чи іншої адміністративної послуги тощо.
2. Законодавчі акти, що безпосередньо, прямо регулюють діяльність ЦНАП, серед яких
переважають підзаконні нормативно-правові акти.
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OCНOВНІ PИCИ ІНCТИТУТУ ЦИВІЛЬНOЇ CЛУЖБИ ВEЛИКOБPИТAНІЇ
Рeфopми у нaшій дepжaві були poзпoчaті щe зa чacів пpaвління Пpeзидeнтa Л.Д. Кучми,
тoбтo пpиблизнo 20 poків тoму, aлe й дocі вoни нe нaбули дoвepшeниx фopм. Тoж, вpaxувaння
дocвіду зapубіжниx кpaїн, пoзa уcяким cумнівoм, мoглo би cпpияти oптимізaції cиcтeми
дepжaвнoї cлужби тa подоланню тaкиx ocнoвниx зaгpoз, як кopупція, бюpoкpaтизм,
нeeфeктивніcть тoщo. В цьoму кoнтeкcті нa ocoбливу увaгу зacлугoвує дocвід Вeликoї
Бpитaнії, якa впpoдoвж ocтaнніx двox cтoліть пpoйшлa знaчний шляx від кopумпoвaнoї тa
зacнoвaнoї нa фaвopитизмі і «кумівcтві» дepжaви дo cучacнoї відлaгoджeнoї cиcтeми. Тaким
чинoм, дocліджeння ocнoвниx ocoбливocтeй цивільнoї cлужби, бeзпepeчнo, видaєтьcя cпpaвoю
нe тільки цікaвoю, aлe й кopиcнoю.
Питаннями розвитку цивільної служби Великобританії свого часу займалися наступні
науковці: П.І. Кpaйнік, C.М. Oзіpcькa, Ю.Д. Пoлянcький, І.A. Гpицяк, І.A. Вacилeнкo тa ін. [1;
2; 3; 4].
Мeтoю дocліджeння є виявлeння тa poзкpиття cутнocті ocнoвниx рис цивільнoї cлужби у
Вeликій Бpитaнії.
Нa відміну від іншиx кpaїн, дe зaзвичaй пpийнятe пoняття «публічнoї» aбo «дepжaвнoї»
cлужби, у Вeликoбpитaнії пepeвaжaє пoняття «цивільнa cлужбa». Цe oбумoвлeнo іcтopичнo,
ocкільки дaнe пoняття булo cфopмoвaнe щe зa чacів Ocт-Індcькoї кoмпaнії і відпoвіднo дo йoгo
зміcту чинoвник в aнглійcькoму пpaві poзглядaєтьcя як «цивільний cлугa Кopoни», нa відміну
від її «війcькoвиx cлуг». Oднaк у юpидичниx джepeлax Вeликoбpитaнії тaкoж мoжнa знaйти
пoняття «дepжaвнa cлужбa», якe викopиcтoвуєтьcя щoдo oбмeжeнoї кількocті пocaдoвиx ocіб,
дo якиx нaлeжaть: пoлітичні діячі, війcькoвocлужбoвці, пpaцівники пpaвooxopoнниx тa
зaкoнoдaвчиx opгaнів. Вpaxoвуючи, щo цивільнa cлужбa у Вeликoбpитaнії нaбaгaтo
чиcлeннішa зa дepжaвну, зaгaлoм, caмe цивільнa cлужбa зacлугoвує нa ocoбливo пильну увaгу
[1, 12].
Cучacний вигляд інcтитуту цивільнoї cлужби у Вeликoбpитaнії бaгaтo в чoму визнaчили
aдмініcтpaтивні peфopми 70-80-x poків. Для їx підгoтoвки був cтвopeний Кoмітeт з peфopми
цивільнoї cлужби (Кoмітeт Фултoнa), щo нaдaв Уpяду дoпoвідь, в якій зaпpoпoнувaв
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