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СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
В КОНФЛІКТНОМУ ТА НЕКОНФЛІКТНОМУ
АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
У статті проаналізовано коло учасників адміністративних проваджень в залежності
від того до якої з двох груп проваджень вони відносяться: конфліктні або неконфліктні.
Зазначено, що для термінологічного позначення учасників неконфліктних проваджень
особливу увагу треба приділити процесуальній позиції, яку вони виконують в адміністративному провадженні. В статті визначено дві групи учасників неконфліктних проваджень першу з яких становлять органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування та їх посадові особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи.
Другу групу учасників неконфліктного провадження складають фізичні та юридичні
особи, а також за деяких умов об’єднання громадян без статусу юридичної особи, які захищають в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси. В Україні закони, що встановлюють порядок здійснення адміністративного провадження, не містять
стандартних процесуальних термінів для позначення фізичних та юридичних осіб як
учасників адміністративного провадження. Запропоновано аналізувати суб’єктів конфліктних проваджень залежно від виду провадження, в якому вони беруть участь, тобто
орієнтуючись на такі види адміністративних проваджень, як: адміністративно-деліктне
провадження, дисциплінарне провадження, провадження за скаргами громадян, провадження адміністративних справ у порядку адміністративного судочинства. Автори
дійшли висновку, що сьогоднішня система суб’єктів конфліктних і неконфліктних проваджень є складною та розгалуженою, що впливає на гнучкість механізму захисту прав
і законних інтересів громадян у цілому. Вбачається доцільним провести реформування системи конфліктних проваджень та передбачити мінімум уповноважених органів
із широкою компетенцією. Також, потреба уніфікованого підходу до термінологічного
визначення учасників неконфліктних проваджень є значною проблемою у правозастосуванні яка потребує нагального вирішення.
Ключові слова: адміністративні справи, адміністративні провадження, конфліктні
і неконфліктні провадження, суб’єкти адміністративних проваджень.

Постановка проблеми. Теперішній стан реалізації неконфліктних та конфліктних
проваджень щодо аналізу та вирішення адміністративних справ фізичних та юридичних
осіб вирізняється невпорядкованістю й уривчастістю. Це також відноситься і до понять
учасників таких адміністративних проваджень, адже одних й тих же учасників можуть називати по-різному.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі характеристиці учасників адміністративних проваджень приділяли увагу багато науковців, серед
яких: В. Б Авер’янов, О. М. Бандурка, Е. Ф. Демський, І. Б. Коліушка, О. В. Кузьменко,
С. М. Махіна, О. В. Пабата, В. Г. Перепелюка, Н. Г. Саліщева, І. І. Сіліч, В. Д. Сорокін,
М. М. Тищенко, А. М. Школик та інші. Всупереч цьому, в адміністративному праві України
питання з’ясування кола учасників неконфліктних проваджень та їх термінологічних понять й досі є однією з найменш досліджених тем, що вимагає ретельного вивчення надалі.
Метою даної статті є спроба класифікувати учасників адміністративних проваджень
в адміністративному процесі на підставі відокремлених двох груп проваджень: неконфліктних та конфліктних.
Виклад основного матеріалу. У професійній літературі осіб, які беруть участь в адміністративному провадженні, називають «суб’єктами адміністративного процесу» або
«учасниками адміністративного процесу». Так, М. М. Тищенко, порівнюючи ці два поняття,
запевняє, що суб'єктами адміністративного процесу є учасники адміністративного процесу, котрі реалізують в ході адміністративно-процесуальної діяльності свій процесуальний
статус, з метою захисту своїх прав і законних інтересів чи прав і законних інтересів осіб,
яких вони представляють, колективів громадян та організацій, а також з метою сприяння
здійсненню процесу, і «лідируючі суб'єкти» адміністративного процесу, що діють з метою
ведення процесу, та здатні самі на державно-владній основі приймати рішення по справі
[1, с. 29]. Тобто, на думку юриста термін «суб’єкти адміністративного провадження» має
бути єдиним поняттям, що включає в себе «учасників адміністративного провадження» та
органів владних повноважень, як «лідируючих суб’єктів», що здійснюють адміністративне
провадження та виносять рішення у справі.
В. Д. Сорокін характеризує коло суб'єктів адміністративного процесу: громадяни, іноземні громадяни, особи без громадянства (індивідуальні суб’єкти) та органи виконавчої
влади, внутрішні підрозділи цих органів; виконавчі органи місцевого самоврядування; підприємства та установи різних форм власності; громадські об'єднання; державні та муніципальні службовці, правомочні вирішувати індивідуально-конкретні справи в сфері державного управління; інші передбачені законом органи державної влади [2, с. 53–55].
Відповідно до позиції М. М. Тищенка учасниками адміністративного процесу можуть
бути громадяни, інші особи, колективи громадян та організації в особі їхніх представників,
наділені правами і обов’язками, які дозволяють їм брати участь у розгляді адміністративних справ, з метою захисту своїх прав і законних інтересів або прав і законних інтересів
осіб, яких вони представляють, колективів громадян чи організацій, а також сприяння здійсненню адміністративного процесу [1, с. 28].
Як бачимо, для термінологічного позначення учасників неконфліктних проваджень
особливу увагу треба приділити процесуальній позиції, яку вони виконують в адміністративному провадженні.
Е. Ф. Демський за функціональним призначенням розмежував учасників адміністративних проваджень на такі групи: особи (органи), які розглядають і вирішують адміністративні справи; особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні
інтереси; особи, які представляють і захищають інтереси інших осіб; особи, які сприяють
адміністративним провадженням [3, с. 80].
Першу групу учасників неконфліктних проваджень становлять так звані «лідируючі
суб’єкти» – органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування та їх посадові
особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи.
Закон України «Про звернення громадян» визначає наступних суб’єктів, на яких покладено розгляд звернень громадян, це, зокрема: органи державної влади, органи місцевого
самоврядування; об’єднання громадян; підприємства, установи, організації незалежно від
форм власності; засоби масової інформації; їх посадові особи [4].
Другу групу учасників неконфліктного провадження займають фізичні та юридичні
особи, а також за деяких умов об’єднання громадян без статусу юридичної особи, які захищають в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси.
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В Україні закони, що встановлюють порядок здійснення адміністративного провадження, не містять стандартних процесуальних термінів для позначення фізичних та юридичних осіб як учасників адміністративного провадження. Так, у Законі України «Про
звернення громадян» переважно вживається термін «громадянин», однак у трьох нормах
цього закону також використовується термін «заявник». До того ж ці норми стосуються не
тільки «заяв», а усіх звернень тобто, і скарг, і пропозицій. У Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зустрічаємо термін «суб’єкт господарської
діяльності». Водночас у Законі України «Про адміністративні послуги» вживається термін
«суб’єкт звернення».
На нашу думку, для позначення фізичних та юридичних осіб, які подаючи заяви, активізують розгляд приватної адміністративної справи з ціллю здійснити власні права та
законні інтереси доцільно вживати термін «заявник».
Учасниками неконфліктного провадження можуть бути також особи, які представляють і захищають інтереси інших осіб. Закон України «Про звернення громадян» встановлює право громадянина «користуватися послугами адвоката або представника трудового
колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію» при розгляді заяви чи скарги.
Переконані, що більш доцільним є визначення в законі статусу «представника» в адміністративному провадженні.
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» для позначення допоміжних суб’єктів містить термін «треті особи»,
якими відповідно до ст. 1 цього Закону є юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори,
члени громадських організацій та ін..), котрі залучаються суб'єктами господарювання або
органами державного нагляду (контролю) в ході здійснення заходів державного нагляду
(контролю) [5].
Суб’єкти конфліктних проваджень також вимагають особливого зосередження. Це
пов’язано не лише з великою кількістю різних органів державної влади та місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями розглядати правові конфлікти, а й з нестачею
комплексного вивчення уповноважених суб’єктів у межах конфліктних проваджень.
В юридичній літературі вже були зроблені спроби систематизації суб’єктів конфліктних проваджень, проте майже всі вони проводились досить давно. В юриспруденції немає
єдиного підходу до систематизації суб’єктів конфліктних проваджень. Труднощі виникають з класифікацією суб’єктів конфліктних проваджень, причиною виступає чисельність
різних органів та адміністративних конфліктних проваджень.
Пропонуємо аналізувати суб’єктів конфліктних проваджень залежно від виду провадження, в якому вони беруть участь, тобто орієнтуючись на такі види адміністративних
проваджень, як: адміністративно-деліктне провадження, дисциплінарне провадження,
провадження за скаргами громадян, провадження адміністративних справ у порядку адміністративного судочинства.
Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктного провадження передбачено
КУпАП. Правовий статус адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських,
селищних, міських рад регламентовано КУпАП (ст. 214–218). Адміністративні комісії – колегіальні органи, що утворюються і діють при виконавчих комітетах сільських, селищних,
міських рад.
Адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за наявності не менш як половини членів їхнього складу [6].
Посадові особи адміністративних комісій, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені
КУпАП, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов’язків.
Недоліком функціонування вищезазначених колегіальних органів є нестача професійних знань чи кваліфікації уповноважених осіб щодо розгляду справ про адміністративні
правопорушення. Потрібно уніфікувати повноваження таких органів і встановити критерії
їх співвідношення.
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Органи Національної поліції (ст. 222 КУпАп), маючи значну компетенцію у сфері провадження справ про адміністративні правопорушення, посідають чільне місце в системі
суб’єктів конфліктних проваджень. Національна поліція уповноважена на розгляд таких
справ про адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил
дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування
засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-
мастильних матеріалів [7].
Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на
них повноважень.
Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв [7].
Подібне розмежування предмета відання формує певні умови для швидкого реагування на правопорушення та забезпечує неминуче покарання правопорушника.
Надання Національній поліції таких повноважень спричинено серйозністю справ про
адміністративні правопорушення, що перебувають у їхній компетенції. Усі вищезазначені
функції реалізуються з єдиною метою – забезпечення громадського порядку.
Надзвичайної уваги заслуговують і галузеві органи, тобто органи, які уповноважені
притягати до адміністративних санкцій у різних сферах державного управління, зокрема
органи Державної прикордонної служби, Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, залізничного транспорту, морського та річкового
транспорту, органи рибоохорони, органи державної санітарно-епідеміологічної служби,
органи державного фінансового контролю.
Проаналізувавши компетенцію галузевих органів слід зазначити про те, що їхні посадові особи мають право на проведення перевірок підконтрольних об’єктів, вільного доступу до них, надання висновків, проведення експертизи тощо. Галузеві органи розмежовують
за критерієм сфери поширення повноважень. Спеціалізація органів за сферою державного
управління забезпечує професійний та своєчасний розгляд справи. Галузеві органи управ
ління під час розгляду справи здійснюють різносторонній аналіз та дослідження всіх обставин справи, що позитивно впливає на оперативність притягнення правопорушника до
відповідальності.
Право на притягнення особи до дисциплінарної відповідальності має особа (орган),
що наділена правом на прийняття на роботу працівника, тобто суб’єктом дисциплінарного
провадження є посадова особа, за якою нормативними актами закріплено право звільнення організаційно підвладних працівників. Коло суб’єктів дисциплінарного звинувачення
залежить від правового становища працівника, який вчинив адміністративний проступок.
Правовий статус суб’єктів провадження за скаргами громадян регламентований, насамперед, Законом України «Про звернення громадян» та КАСУ. Розгляд скарги відбувається безпосередньо посадовою особою (органом), зважаючи на принцип підлеглості.
Головне завдання таких суб’єктів полягає в об’єктивному та своєчасному розгляді справи,
в аналізі фактів справи, прийнятті рішення згідно чинного законодавства і забезпеченні
його реалізації.
Не менш важливим суб’єктом адміністративно-деліктного провадження є місцеві загальні суди у справах про адміністративні правопорушення. Правовий статус місцевого
загального суду закріплено ст. 221 КУпАП. Специфіка правового статусу суду вбачається,
насамперед, у належних йому повноваженнях. Компетенцію суду поширено на всі склади
адміністративних правопорушень незалежно від сфери. [8].
Висновки і пропозиції. Отже, сьогоднішня система суб’єктів конфліктних і неконфліктних проваджень є складною та розгалуженою, що впливає на гнучкість механізму
захисту прав і законних інтересів громадян у цілому. Вбачається доцільним провести реформування системи конфліктних проваджень та передбачити мінімум уповноважених
органів із широкою компетенцією. Також, потреба уніфікованого підходу до терміноло-
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гічного визначення учасників неконфліктних проваджень є значною проблемою у правозастосуванні і яка потребує нагального вирішення.
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СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В КОНФЛИКТНЫХ И НЕКОНФЛИКТНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Резюме
В статье проанализирован круг участников административных производств в зависимости от того к какой из двух групп производств они относятся: конфликтные
или неконфликтные. Отмечено, что для терминологического обозначения участников
неконфликтных производств особое внимание надо уделить процессуальной позиции,
которую они выполняют в административном производстве. В статье определены две
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группы участников неконфликтных производств первую из которых составляют органы
государственной исполнительной власти, местного самоуправления и их должностные
лица, которые рассматривают и решают административные дела. Вторую группу участников неконфликтного производства составляют физические и юридические лица, а также при некоторых условиях объединения граждан без статуса юридического лица, защищающие в административном процессе личные права и законные интересы. В Украине
законы, устанавливающие порядок осуществления административного производства,
не содержат стандартных процессуальных терминов для обозначения физических
и юридических лиц как участников административного производства. Предложено анализировать субъекты конфликтных производств в зависимости от вида производства,
в котором они участвуют, то есть ориентируясь на следующие виды административных
производств: административно-деликтные производства, дисциплинарные производства, производства по жалобам граждан, производства административных дел в порядке административного судопроизводства. Авторы пришли к выводу, что сегодняшняя система субъектов конфликтных и неконфликтных производств является сложной
и разветвленной, что влияет на гибкость механизма защиты прав и законных интересов
граждан в целом. Представляется целесообразным провести реформирование системы
конфликтных производств и предусмотреть минимум уполномоченных органов с широкой компетенцией. Также, потребность унифицированного подхода к терминологическому определению участников неконфликтных производств является значительной
проблемой в правоприменении, которая требует неотложного решения.
Ключевые слова: административные дела, административные производства,
конфликтные и неконфликтные производства, субъекты административных производств.
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SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN CONFLICT
AND NON-CONFLICT ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Summary
The article analyzes the range of participants in administrative proceedings, depending on
which of the two groups of proceedings they belong to: conflict or non-conflict. It is noted that
for the terminological designation of participants in non-conflict proceedings, special attention
should be paid to the procedural position they perform in administrative proceedings. The
article defines two groups of participants in non-conflict proceedings, the first of which consists
of state executive bodies and local governments and their officials who consider and resolve
administrative cases. The second group of participants in non-conflict proceedings consists
of individuals and legal entities, as well as, under certain conditions, associations of citizens
without the status of a legal entity, who protect personal rights and legitimate interests in
the administrative process. The laws establishing the procedure for conducting administrative
proceedings do not contain standard procedural terms for designating individuals and legal
entities as participants in administrative proceedings in Ukraine. It is proposed to analyze
the subjects of conflict proceedings depending on the type of proceedings in which they
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participate, that is, focusing on such types of administrative proceedings as: administrative-tort
proceedings, disciplinary proceedings, proceedings on complaints of citizens, administrative
proceedings by way of administrative proceedings. The authors concluded that system of
subjects of conflict and non-conflict proceedings is complex and branched, what affects the
flexibility of the mechanism of protection of the rights and legitimate interests of citizens as
a whole today. It is considered to reform the system of conflict proceedings and to minimize
of authorized bodies with broad competence. Also, the need for a unified approach to the
terminological definition of participants in non-conflict proceedings is a significant problem
in law enforcement that needs to be addressed urgently.
Keywords: administrative cases, administrative proceedings, conflict and non-conflict
proceedings, subjects of administrative proceedings.

