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КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

У статті досліджено особливості адміні-
стративно-юридичної діяльності суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки. Надано ха-
рактеристику поняття «адміністративно-
юридична діяльність» та його співвідношення 
із забезпеченням громадської безпеки. Розкри-
то питання специфіки адміністративних 
правовідносин у вказаній сфері. Проаналізова-
но думки сучасних учених стосовно особливос-
тей адміністративно-юридичної діяльності 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки. На-
дане власне бачення проблематики застосуван-
ня адміністративних заходів та засобів впливу 
з метою забезпечення громадської безпеки. Ви-
ділено значення адміністративно-юридичної 
діяльності правоохоронних органів, розкрито її 
сутність та в яких діях вона полягає. Порушено 
питання щодо взаємодії суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки між собою та регулювання 
таких правовідносин. Встановлено види нор-
мативно-правових актів, що застосовуються 
суб’єктами забезпечення громадської безпеки. 
Відмічено значення актів місцевих державних 
адміністрацій. Досліджено питання застосу-
вання індивідуальних нормативно-правових з 
метою забезпечення громадської безпеки, а та-
кож розкрито їх значення і зміст. Запропоно-
вано класифікацію адміністративно-правових 
актів забезпечення громадської безпеки. 
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Постановка проблеми
Процес євроінтеграції України значно 

змінив підходи до забезпечення громад-
ської безпеки. Діяльність суб’єктів забез-
печення громадської безпеки направлена 
здебільшого не на покарання порушників 
правопорядку, а на удосконалення про-
філактичної роботи з метою недопущення 
правопорушень, у чому і полягає захист 
прав та свобод людини і громадянина. Ви-
значення сутності адміністративно-юри-
дичної діяльності суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки дозволить встановити 
проблемні питання у вказаній сфері, а та-
кож спрямувати зусилля на удосконалення 
діяльності суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Бандурка О. М., Тищенко М. М., а та-
кож Васильєв А. С. надали загальну харак-
теристику поняттю адміністративно-юри-
дичної діяльності, встановили види адмі-
ністративних проваджень, що відносяться 
до юрисдикційних: провадження в справах 
про адміністративні правопорушення, дис-
циплінарне провадження і провадження 
щодо скарг громадян. Старілов Ю. М. надав 
характеристику адміністративній юстиції. 
Джафарова О. В. визначила, у чому полягає 
адміністративно-юрисдикційна діяльність 
правоохоронних органів. Салманова О. Ю. 
дослідила правові акти в управлінській ді-
яльності Національної поліції України. Па-
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нова О. О. висвітлила питання адміністра-
тивних правовідносин, що виникають при 
забезпеченні публічної безпеки, в рамках 
дослідження забезпечення публічної без-
пеки в Україні. Глущенко Ю. М. висвітлив 
питання адміністративно-юридичної діяль-
ності місцевих державних адміністрацій.

Не вирішені раніше частини                          
загальної проблеми

Адміністративно-юридична діяльність 
суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки має свою специфіку, оскільки відріз-
няється характером спеціальних повнова-
жень, якими наділені такі суб’єкти, а також 
відповідальністю, яка на них покладається, 
тому вказане питання потребує уваги з ме-
тою удосконалення роботи всієї системи за-
безпечення громадської безпеки.

Таким чином, метою дослідження є 
встановлення особливостей адміністратив-
но-юридичної діяльності суб’єктів забез-
печення громадської безпеки, висвітлення 
основних проблем у вказаній сфері, а також 
надання пропозицій щодо їх вирішення.

 
Виклад основного матеріалу

Визначення сутності адміністратив-
но-юридичної діяльності суб’єктів забез-
печення громадської безпеки неможливе 
без з’ясування змісту цього поняття. За до-
помогою адміністративної юрисдикції за-
безпечується «охорона певних соціальних 
благ і цінностей (прав і свобод громадян, 
громадського порядку, суспільної безпе-
ки) шляхом здійснення органами публіч-
ної адміністрації юрисдикційної діяльності 
у зв’язку з адміністративним правопору-
шенням, у процесі якої дані органи роз-
глядають справу про це діяння, виносять 
по ньому рішення про застосування (або 
незастосування – Авт.) до правопорушника 
адміністративного стягнення, виконують 
рішення, яке прийняте» [1]. 

Погоджуємось із думкою Педька Ю. С. 
та відмітимо, що адміністративна юрисдик-
ція є одним із видів юрисдикційної діяль-
ності органів публічної адміністрації, висту-
пає складовою частиною реалізації публіч-
ної влади, будучи «специфічним різнови-

дом правоохоронної діяльності її органів» 
[2, с. 74]. О.М. Бандурка, М.М. Тищенко, 
а також А.С. Васильєв до юрисдикційних 
відносять три види адміністративних про-
ваджень: провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення, дисциплі-
нарне провадження і провадження щодо 
скарг громадян [3, с. 17, 4 с. 194].

Гусаров С. М. встановив, що адміністра-
тивно-юрисдикційна діяльність має такі, 
властиві лише їй риси:

1) наявність правового спору (або пра-
вопорушення). Юрисдикція виникає тіль-
ки тоді, коли необхідно вирішити спір про 
право або у зв’язку з порушенням чинних 
правових норм. Щодо адміністративної 
юрисдикції такі спори виникають між сто-
ронами суспільних відносин, що регулю-
ються адміністративно-правовими норма-
ми, набуваючи характеру адміністративно-
правових спорів;

2) основою адміністративно-правових 
спорів, у процесі вирішення яких здійсню-
ється правова оцінка поведінки (дій) сто-
рін є індивідуальні адміністративні справи. 
Розгляд тільки спірних конкретних справ 
становить зміст юрисдикційного адміні-
стративного процесу (наприклад, розгляд 
справ про адміністративне правопорушен-
ня, скарг громадян);

3) адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність через свою суспільну значущість по-
требує належного процесуально-правового 
регулювання. Установлення та доведення 
подій і фактів, їх юридична оцінка здійсню-
ються в рамках особливої процесуальної 
форми, що є важливою й обов’язковою для 
юрисдикції. Адміністративна юрисдикція 
значно відрізняється від інших видів юрис-
дикційної діяльності, що існують у рамках 
кримінального та цивільного процесів. 
Вона є менш деталізованою процесуаль-
ною діяльністю [4]. 

Адміністративно-юридична діяльність 
суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки має свою специфіку, оскільки відріз-
няється характером спеціальних повнова-
жень, якими наділені такі суб’єкти, а також 
відповідальністю, яка на них покладається. 
Наприклад, правом розгляду справ про 
адміністративні проступки, застосування 
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до винних осіб адміністративних стягнень 
відповідно до чинного законодавства наді-
лено працівників органів і підрозділів На-
ціональної поліції, які мають спеціальні 
звання, відповідно до покладених на них 
повноважень. У свою чергу, розглядати 
справи про дисциплінарні проступки ма-
ють право уповноважені на те начальники 
структурних підрозділів і органів Націо-
нальної поліції. Крім того, значна частина 
поліцейських виконує великий обсяг дій 
юрисдикційного характеру на підготовчій 
стадії провадження в справах про адміні-
стративні правопорушення.

Правові акти у сфері забезпечення пу-
блічної безпеки поділяються на: 1) поста-
нова – правовий акт, який приймається ви-
щими та деякими центральними органами 
управління для розв’язання найважливі-
ших питань, що стоять перед цими орга-
нами, і для встановлення стабільних норм 
та правил поведінки [5]; 2) розпорядження 
– це правовий акт управління державно-
го органу та органу місцевого самовряду-
вання, що видається у рамках наданої по-
садовій особі, державному органу, органу 
місцевого самоврядування компетенції і є 
обов’язковим для громадян та організацій, 
яким він адресований. Цей документ має 
обмежений термін дії і стосується вузько-
го кола організацій, посадових осіб та гро-
мадян. Розпорядження бувають загальні 
та спеціальні. Розпорядження видаються 
Кабінетом Міністрів України, місцевими 
радами, а також керівниками місцевих дер-
жавних адміністрацій, міськими головами, 
адміністрацією підприємства, закладу в ме- 
жах наданих законом прав для 
розв’язування оперативних питань там же 
; 3) наказ – це основний документ, що за-
безпечує розпорядчу діяльність переваж-
ної більшості підприємств, установ і орга-
нізацій. За змістом накази поділяють на 
три основні групи: накази з основної діяль-
ності (з основних питань); накази з адміні-
стративно-господарських питань; накази з 
кадрових питань (особового складу) [6]; 4) 
інструкції – акти управління, що визнача-
ють порядок здійснення певних дій, робіт. 
Вони видаються і діють у зв’язку з видан-
ням закону або акта управління, що потре-

бують встановлення порядку їх виконання. 
Інструкції видають міністри та керівники 
багатьох єдиноначальних органів управ-
ління. Постанови, розпорядження, накази 
можуть бути нормативними та індивідуаль-
ними [7, с. с. 209, 218, 8, с.191, 9 с. 142].

Слід відмітити значення індивідуаль-
них нормативно-правових актів у системі 
забезпечення громадської безпеки, адже 
саме вони мають конкретну направленість 
дій та індивідуальний характер. Так, О. 
О. Панова зазначила, що видання індиві-
дуальних правових актів суб’єктами забез-
печення публічної безпеки здійснюється в 
рамках наданих їм повноважень відповідно 
до положень законодавства у результаті до-
тримання процедури прийняття офіційно-
го документу, положення якого спрямова-
ні на встановлення, зміну чи припинення 
адміністративно-правових відносин у сфері 
забезпечення публічної безпеки та адресо-
вані конкретній особі (групі осіб). Втрата 
вказаним правовим актом юридичної сили 
відбувається у термін, визначений у його 
змісті, або в разі досягнення мети, для якої 
його було прийнято [10, с., с. 264, 265].

Адміністративно-юридичну діяльність 
суб’єкти забезпечення громадської безпеки 
можуть здійснювати як у письмовій формі, 
так і в усній, шляхом видання усних нака-
зів, розпоряджень, вказівок, команд тощо. 
Так, наприклад вважаємо, що, виклика-
ючи в усній формі конкретну фізичну осо-
бу для здійснення участі в кримінальному 
провадженні (в якості свідка, потерпілого, 
понятого) поліцейський (слідчий або опе-
ративний працівник за дорученням слідчо-
го) здійснює також юридичну дію, проте її 
проведення у письмовій формі, за наявності 
письмового підтвердження про обізнаність 
особи з’явитися за викликом (вручення по-
вістки), така дія буде більш кваліфікованою 
і мати юридичні підстави для вживання по-
дальших заходів по цьому провадженню. 

 Вважаємо за необхідне запропонувати 
класифікацію адміністративно-правових 
актів суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки на внутрішню та зовнішню спрямо-
ваності. Так, акти внутрішньої спрямован-
ність встановлюють, припиняють, зміню-
ють, доповнюють адміністративно-правові 
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норми, що стосуються повноважень самих 
суб’єктів забезпечення громадської безпе-
ки (відомчі та міжвідомчі накази, розпо-
рядження статути тощо), зовнішньої спря-
мованості адміністративно-правові акти 
визначають дії, заходи адміністративного 
впливу уповноважених державних органів 
організацій на громадян у разі виникнення 
між ними адміністративних правовідносин, 
такі акти мають здебільшого процесуаль-
ний характер.

Щодо індивідуальних адміністративно-
правових актів, що видаються Національ-
ною поліцією, О. Ю. Салманова вказала, що 
ними є «обов’язкові до виконання правові 
акти, що видаються поліцією (будь-яка по-
садова особа, структурний підрозділ, тери-
торіальний орган поліції в межах власних 
повноважень у тому чи іншому обсязі воло-
діє правом прийняття індивідуальних актів 
управління) у ході поліцейської виконавчої 
діяльності та які: 1) містять строкові чи без-
строкові владні приписи, що: а) були адре-
совані (письмово, усно чи у формі конклю-
дентних дій, коли таке передбачено чин-
ним законодавством про поліцію) поліцією 
відповідним суб’єктам адміністративних 
правовідносин; б) зумовлюють виникнен-
ня, зміну або припинення конкретних ад-
міністративних правовідносин; в) були роз-
раховані на одноразове виконання (хоча в 
окремих випадках такі акти розраховані і 
на неодноразове використання); г) харак-
теризуються різними методами управлін-
ського впливу; 2) видаються у зв’язку з ви-
рішенням конкретних питань, які виникли 
у сферах забезпечення охорони прав та 
свобод людини, інтересів суспільства і дер-
жави, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки та порядку; 3) здійсню-
ють активний вплив на процес розвитку 
суспільних відносин у підконтрольних- 
Національній поліції сферах діяльності» 
[11, с. 455].

Адміністративно-юридичну діяльність 
із забезпечення громадської безпеки міс-
цеві державні адміністрації здійснюють 
шляхом прийняття рішень, у тому числі 
адміністративних актів. Так, статтею 6 За-
кону України «Про місцеві державні адмі-
ністрації» [12] передбачено: «акти місцевих 

державних адміністрацій на виконання 
Конституції України, законів України, ак-
тів Президента України, актів Кабінету 
Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, які 
відповідно до закону забезпечують нор-
мативно-правове регулювання власних і 
делегованих повноважень, голова місце-
вої державної адміністрації в межах своїх 
повноважень видає розпорядження, а ке-
рівники структурних підрозділів - накази. 
Розпорядження голів місцевих державних 
адміністрацій, прийняті в межах їх компе-
тенції, є обов’язковими для виконання на 
відповідній території всіма органами, під-
приємствами, установами та організація-
ми, посадовими особами та громадянами. 
Акти місцевих державних адміністрацій, 
які відповідно до закону є регуляторними 
актами, розробляються, розглядаються, 
приймаються та оприлюднюються з ураху-
ванням вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності». Акти місцевих 
державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції України, законам України, рі-
шенням Конституційного Суду України, 
актам Президента України та постановам 
Верховної Ради України, прийнятим від-
повідно до Конституції та законів Украї-
ни, актам Кабінету Міністрів України або 
інтересам територіальних громад чи окре-
мих громадян, можуть бути оскаржені до 
органу виконавчої влади вищого рівня або 
до суду.

Слід відмітити, що повноваження місце-
вих державних адміністрацій, що прямо не 
передбачають видання актів, направлених 
на безпосереднє забезпечення громадської 
безпеки (в економічній, соціальній, еколо-
гічній сферах тощо) опосередковано впли-
вають на стан безпеки в регіоні, а отже, і 
представляють собою адміністративно-
юридичну діяльність у сфері забезпечення 
громадської безпеки.

Висновки
Як висновок, надаємо загальну харак-

теристику адміністративно-юридичній  ді-
яльності суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки:
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- суб’єкти забезпечення громадської 
безпеки діють у межах повноважень, вста-
новлених законом, при цьому, спеціальні 
суб’єкти наділені особливими власними по-
вноваженнями, що регулюються законом 
та відомчими нормативно-правовими ак-
тами, такі суб’єкти застосовують спеціальні 
методи і засоби забезпечення громадської 
безпеки;

- усі без виключення суб’єкти забез-
печення громадської безпеки здійснюють 
свою адміністративно-юридичну діяльність 
у відповідності до принципів забезпечення 
громадської безпеки; 

- усі правочини, що вчинені держав-
ними суб’єктами забезпечення громадської 
безпеки, здійснюються від імені держави, в 
інтересах громадян. Причому, предмет ад-
міністративної юрисдикції залежить від по-
вноважень, якими наділений конкретний 
суб’єкт забезпечення громадської безпеки; 

- суб’єктами забезпечення громад-
ської безпеки, що здійснюють адміністра-
тивно-юридичну діяльність, є органи, ор-
ганізації, якщо говорити більш конкретно 
– посадові особи державних органів, орга-
нізацій, до повноважень яких входить за-
безпечення громадської безпеки. Діяль-
ність таких органів є офіційною, тягне за 
собою юридичні наслідки;

- адміністративно-юридична діяль-
ність кожного суб’єкта забезпечення гро-
мадської безпеки має свою, притаманну  
саме йому специфіку;

- адміністративно-юридична діяль-
ність суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки дозволяє здійснити профілактику 
серйозних загроз громадській безпеці.
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KEY ISSUES OF ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL ACTIVITIES OF THE SUB-
JECTS OF ENSURING PUBLIC SAFETY

The author of the article has studied spe-
cific features of administrative and legal activi-
ties of the subjects of ensuring public safety. 
The author has provided characteristics of the 
concept of “administrative and legal activities” 
and its correlation with ensuring public safe-
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ty. The issue of the specifics of administrative 
legal relations in the specified area has been 
revealed. The opinions of modern scholars on 
the peculiarities of administrative and legal ac-
tivities of the subjects of ensuring public safety 
have been analyzed. The author has presented 
own vision of the problem of applying admin-
istrative measures and means of influence in 
order to ensure public safety. The significance 
of administrative and legal activities of law en-
forcement agencies has been highlighted; its 
essence and actions, where it operates, have 
been revealed. The issues of the interaction 
between the subjects of ensuring public safety 
and the regulation of such legal relations have 

been raised. The types of regulatory acts ap-
plied by the subjects of ensuring public safety 
have been established. The significance of acts 
of local state administrations has been noted. 
The issue of applying individual regulatory 
acts in order to ensure public safety has been 
researched; their importance and content 
have been revealed. The author has suggested 
the classification of administrative and legal 
acts of ensuring public safety.

Key words: public safety, subjects of en-
suring public safety, administrative legal rela-
tions, administrative and legal activities, regu-
latory act, administrative and legal act.


