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Передмова
Шановні студенти!
Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Актуальні
проблеми адміністративного права». Пропоновані методичні
вказівки допоможуть вам зорієнтуватись
при підготовці до
практичних занять, організувати самостійну роботу.
Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
адміністративного права» з іншими дисциплінами робочого плану,
які передують її вивченню та які спираються на її вивчення,
представленні наступною схемою.

Цивільне
право

Конституційне
право

Кримінальне
право

Актуальні проблеми
адміністративного права

Адміністративне судочинство
Навчальний курс «Актуальні проблеми адміністративного
права» має на меті поглиблене вивчення сутності і змісту
трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державного
управління і охоплюють реформування структур виконавчої влади,
місцевого самоврядування, державної служби, територіального
устрою України на засадах втілення нової управлінської ідеології і
взаємовідносин держави з громадянським суспільством. У ньому
будуть розглянуті нові погляди на роль, зміст і систему
адміністративного права в демократичній, правовій державі,
основні напрямки розвитку і реформування адміністративного
законодавства.
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Предметом вивчення є суспільні відносини управлінського
характеру.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- сутність актуальних проблем сучасного адміністративного
права, його зв’язок з державним управлінням та публічним
адмініструванням;
- діюче адміністративне законодавство;
- поняття, функції та принципи публічного управління;
- систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її
здійснюють;
- проблеми діяльності публічної адміністрації;
- проблемні питання видів та діяльності публічної служби в
України, визначити проблемні питання поділу державної служби на
цивільну та мілітаризовану;
- можливість удосконалення форм та методів публічного
управління;
- правові підстави надання публічною адміністрацією
адміністративних послуг;
- організація діяльності по наданню адміністративних послуг
юридичним та фізичним особам публічною адміністрацією;
- поняття адміністративних процедур та можливості їх
здійснення як в Україні, так і в іноземних державах;
вміти:
- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне
законодавство;
- правильно використовувати в практичній діяльності методи
публічного управління;
- орієнтуватися та вміти визначити вид конкретної в форми
публічної адміністрації;
- готувати проекти актів публічного управління та приймати
управлінські, юрисдикційні та інші рішення;
- ситуативно відобразити процес надання адміністративних
послуг;
- розкрити зміст та на прикладі показати діяльність публічної
адміністрації щодо адміністративної процедури.
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1. Опис навчальної дисципліни та її структура
1.1. Опис навчальної дисципліни
Характерис
Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньотика
кваліфікаційний рівень навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання
Нормативна
за вибором

Кількість кредитів – 2

Модулів – 3

Галузь знань
0304 «Право»

Рік
підготовки 5 курс

Змістових модулів – 3

Семестр
10

Індивідуальне
науководослідне завдання

Лекції – 30
год.

Загальна кількість годин –
72

Спеціальність
8.03040101
«Правознавство»

–

Практичні 20год.

Лабораторні
- -год.

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента
–4

магістр
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Самостійна
робота – 94
год.

Індивідуаль
ні - - год.
Вид
контролю –
іспит

№
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.2. Тематика практичних занять
Назва теми
Тема 1: Сучасний стан та проблеми розвитку
адміністративного права України, як галузі публічного
права.
Тема 2: Проблеми реформування
адміністративного права України
Тема 3: Правові проблеми удосконалення
організації та діяльності публічної адміністрації.
Тема 4: Проблемні питання статусу місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Тема 5: Проблеми правового регулювання
публічної служби в Україні.
Тема 6. Удосконалення методів і форм діяльності
публічної адміністрації
Тема 7: Інститут відповідальності у сфері
адміністративно-правового регулювання
Тема 8: Адміністративні послуги в діяльності
публічної адміністрації.
Тема 9: Адміністративні процедури та їх правове
регулювання: зарубіжний досвід для України.
Всього

К-сть
год.
2

1
2
3

1
3
3
2
3
20

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни
проводиться у формах:
- оцінювання роботи студента на лекціях;
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- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання
ситуаційних завдань та участі у обговоренні проблемних питань;
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових
модулів
1.4. Критерії та шкала оцінювання
Основними
критеріями,
що
характеризують
рівень
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного
контролю з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
адміністративного права» є:
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи,
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових
рекомендованих літературних джерелах;
- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і
розвитку;
- характер відповідей на поставленні питання (чіткість,
логічність, лаконічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час
розв’язання практичних занять;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:
• аналіз усних відповідей;
• виконання практичних завдань.
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими
критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із
заокругленими до цілого числа):
0% - завдання не виконано;
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і
не конкретні, звіт підготовлено недбало;
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить
окремі несуттєві недоліки несистемного характеру ;
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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2. Шкала оцінювання національна

Кількість
набраних балів
студентом
90-100 балів
82-89 балів
74-81 балів
64-73 балів
60-63 балів

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно з
можливістю
повторного складання
Незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
курсу

35-59 балів

1-34 балів

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1. Сучасний стан та проблеми розвитку
адміністративного права України, як галузі публічного права.
План заняття
1. Поняття і зміст предмета регулювання адміністративного
права України (традиційне розуміння предмета адміністративного
права України. Обґрунтування необхідності уточнення предмета
адміністративного права.
2. Види суспільних відносин, що входять до предмета правового
регулювання сучасного адміністративного права).
3.
Відмежування
методів
адміністративно-правового
регулювання та методів діяльності публічної адміністрації.
4. Система сучасного адміністративного права України.
5. Обґрунтування поділу адміністративного права за принципом
інституційності.
6. Поняття принципів сучасного адміністративного права
України.
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7. Джерела та систематизація адміністративного законодавства
України.
Рекомендована література: 1, 3, 14, 22.
Практичне
заняття
2.
Проблеми
реформування
адміністративного права України
План заняття
1. Адміністративна реформа в Україні: загальна характеристика.
2.
Реформа
адміністративного
права.
Реформа
адміністративного законодавства.
3. Реформа органів виконавчої влади.
4. Обґрунтування поділу адміністративного права за принципом
інституційності.
Рекомендована література: 8, 26, 28, 34.
Практичне заняття 3. Правові проблеми удосконалення
організації та діяльності публічної адміністрації
План заняття
1. Поняття публічної адміністрації: широке та вузьке розуміння.
2. Поняття та види органів виконавчої влади України та
проблеми їх класифікації.
3. Взаємодія органів виконавчої влади з Президентом України.
4. Недоліки традиційного поділу органів виконавчої влади на
вищі центральні і місцеві.
5. Актуальні проблеми врегулювання статусу Кабінету
Міністрів України.
6. Центральні органи виконавчої влади України: основні
напрямки реформування.
7. Розмежування статусу міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади як політичних та адміністративних
органів.
8. Взаємодія місцевих органів публічної адміністрації.
Рекомендована література: 4, 11, 19, 24, 30.
Практичне заняття 4. Проблемні питання статусу місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
План заняття
1. Поняття, принципи та система органів місцевого
9

самоврядування. Власні та делеговані повноваження органів
місцевого самоврядування.
2. Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування.
3. Адміністративно-правовий статус державних служб.
4. Адміністративно-правовий статус державних агентств.
5. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій.
6. Адміністративно-правовий статус місцевих органів
виконавчої влади.
7. Проблемні питання розмежування адміністративно-правового
статусу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Рекомендована література: 3, 13, 18, 31.
Практичне заняття 5. Проблеми правового регулювання
публічної служби в Україні
План заняття
1. Основні проблеми законодавчого врегулювання публічної
служби.
2. Проблеми класифікації видів публічної служби.
3. Перспективи поділу державної служби на цивільну,
мілітаризовану та спеціалізовану.
4. Проблеми систематизації законодавства про державну
службу.
5. Служба в органах місцевого самоврядування – вид публічної
служби.
Проблемні питання законодавчого забезпечення державної
служби в Україні.
6. Загальна характеристика Закону України «Про державну
службу». Поняття та зміст цивільної служби. Патронатна служба.
Рекомендована література: 5, 8, 16, 30.
Практичне заняття 6. Удосконалення методів і форм
діяльності публічної адміністрації
План заняття
1. Поняття та види методів діяльності публічної адміністрації.
2. Примус в діяльності публічної адміністрації.
3. Законодавче забезпечення застосовування адміністративного
примусу.
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4.
Загальна
характеристика
Кодексу
України
про
адміністративні правопорушення.
5. Поняття та види форм діяльності публічної адміністрації.
6. Характеристика форм діяльності публічної адміністрації.
7. Забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації
(контроль, нагляд, звернення громадян).
8. Розмежування понять «контроль» та «нагляд» в діяльності
публічної адміністрації.
9. Поняття та форми звернень громадян.
10. Фізичні та юридичні особи в адміністративно-правових
відносинах.
Рекомендована література: 11, 17, 19, 22.
Практичне заняття 7. Інститут відповідальності у сфері
адміністративно-правового регулювання
План заняття
1. Поняття та види адміністративних стягнень.
2. Співвідношення адміністративного примусу з іншими видами
державного примусу.
3. Заходи адміністративного попередження: поняття та види.
4. Заходи адміністративного припинення: поняття та види.
Заходи адміністративної відповідальності: поняття та види.
5. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
6. Адміністративна відповідальність військовослужбовців.
Рекомендована література: 16, 22, 31, 32.
Практичне заняття 8. Адміністративні послуги в діяльності
публічної адміністрації.
План заняття
1. Фізичні та юридичні особи в адміністративно-правових
відносинах.
2. Поняття адміністративних послуг.
3. Ознаки та види адміністративних послуг.
4. Законодавче забезпечення надання адміністративних послуг.
5. Розмежування адміністративних послуг та публічних послуг.
6. Реєстрація та реєстри адміністративних послуг.
Рекомендована література: 18, 25, 31.
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Практичне заняття 9. Адміністративні процедури та їх
правове регулювання: зарубіжний досвід для України
План заняття
1. Поняття, ознаки, принципи та класифікація адміністративної
процедури.
2. Адміністративна процедура як інститут адміністративного
процесу.
3. Значення адміністративних процедур у реформуванні
адміністративного права.
4. Особливості здійснення адміністративних процедур Польщі.
5. Особливості здійснення адміністративних процедур США.
6. Особливості здійснення адміністративних процедур
Нідерландів.
7. Особливості здійснення адміністративних процедур Естонії.
Рекомендована література: 6, 17, 23, 30, 34.
3. Самостійна робота студентів
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами
матеріалу з навчальної дисципліни “Актуальні проблеми
адміністративного права” та формуванню у них навичок та вмінь
одержувати додаткові знання.
Формами самостійної роботи студентів є:
- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури,
що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;
- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання
завдань по темах практичних занять;
- підготовка письмових відповідей на питання для
самопідготовки;
- робота в інформаційних мережах;
- вибір теми, розробка плану та написання реферативної роботи.
Результативність самостійної роботи виявляється під час
заслуховування, обговорення та захисту рефератів, поточного
модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та
підсумкового оцінювання успішності студентів у сесію.
Перелік тем рефератів:
1. Сучасний
стан
адміністративного
права
та
адміністративного законодавства Російської Федерації.
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2. Загальна характеристика Кодексу про адміністративні
правопорушення Російської Федерації.
3. Проблеми створення адміністративної юстиції в Російській
федерації.
4. Особливості джерел адміністративного права США.
5. Порядок здійснення судами контролю над адміністрацією в
США.
6. Поняття та джерела адміністративного права Франції.
7. Регулювання адміністративної діяльності у Франції.
8. Вищі і центральні органи публічної адміністрації в Японії.
9. Адміністративні суди у Франції.
10. Адміністративна юстиція Єгипту.
11. Контроль за дотриманням законності у сфері державного
управління за законодавством Федеративної республіки Німеччини.
12. Контроль за дотриманням законності у сфері державного
управління за законодавством Італії.
13. Контроль за дотриманням законності у сфері державного
управління за законодавством Японії.
14. Контроль за дотриманням законності у сфері державного
управління за законодавством Китайської народної республіки.
15. Контроль за дотриманням законності у сфері державного
управління за законодавством Болгарії.
16. Система органів публічної адміністрації.
17. Уряди: склад, повноваження та організація діяльності.
18. Центральні адміністративні структури: їх види та
повноваження.
19. Регіональні та місцеві адміністративні структури.
20. Сутність публічної служби.
21. Класифікація публічних службовців.
22. Системи публічної служби.
23. Права та обов’язки публічних службовців.
24. Відповідальність публічних службовців.
25. Форми діяльності публічної адміністрації.
4. Рекомендована література
Базова
1. Авер’янов В.Б., Тимощук В.П. Належне урядування //
Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження
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верховенства права в Україні. Міжнародний фонд «Відродження»,
Інститут відкритого суспільства. – Брюссель, 2006. – 159 с.
2. Адміністративна (поліцейська) діяльність діяльність органів
внутрішніх справ (Загальна частина). Підручник // Авт. Колектив
(Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – керівники). – К. – К.:
КНТ, 2008. – 816 с.
3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навч.
посіб./ МВС України. КНУВС; В.Д.Сущенко, В.І.Олефір,
С.Ф.Константінов.- Київ, 2006.- 175с.
4. Адміністративна процедура та адміністративні послуги.
Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.
Тимощук. – К., 2003. – 496 с.
5.Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство:
Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю.
Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.
6. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції
для України. Автори- упорядники Коліушко І.Б., Куйбіда Р.О. – К.,
2003. – 536 с.
7. Адміністративне право України. Академічний курс:
Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна
частина. — К. : Юридична думка, 2007. — 591с. Т.2: Особлива
частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.
8. Адміністративне право України: законодавчі визначення:
словник- довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса
Класичного приватного ун-ту / Ростислав Андрійович Калюжний
(уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). — Запоріжжя : КПУ,
2009. — 220с.
9. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць
(заг.ред.). — К. : Істина, 2009. — 475с.
10. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого
самоврядування в Україні / За ред. В.В. Кравченка, М.О.
Баймуратова, О.В. Батанова. — К.: Атіка, 2007. — 864 с.
11. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : Курс
лекций / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд, стер. – М.: Омега-Л, 2006. – 584
с.
12. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ
України. Підручник. Вид. Університету внутр. справ. —X., 1999.
13. Баришніков В. М., Маршавін Ю. М. Туленков М. В.,
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Храмов В. О. Державне управління та державна служба: Навч.
посіб. — К.: ІПКДСЗУ, 2003. — 324 с.
14. Борисенко В.А. Стратегічне управління органами
внутрішніх справ : навч. посіб. / В.Д. Сущенко, В.В. Сокуренко,
О.С. Доценко; заг. ред. В.А. Борисенка. – К.: ПАЛИВОДА, 2010. –
200 с.
15. Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та
Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін //
Автори-упорядники: В. Тимощук, О. Струц. – К., 2006. – 26 с.
16. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред.
В.Б.Авер’янова. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 668 с.
17. Горбунова Л.М. Принцип законності у нормотворчій
діяльності органів виконавчої влади: Монографія. — К. : Юрінком
Інтер, 2008. — 240c
18. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретикометодологічні засади: Моногр. – К. : К.І.С., 2006. – 398 с.
19. Громадські організації та органи державного управління:
питання взаємовідносин / Н.Р. Нижник (заг.ред.) — Хмельницький :
ХУУП, 2007. — 236c.
20. Державне управління та державна служба: Словникдовідник / Уклад. О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.
21. Державне управління: проблеми адміністративно-правової
теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. –
384 с.
22. Державне управління:європейські стандарти, досвід та
адміністративне право / 53 Аверянов В.Б., Дерець В.А., Школик
А.М. та ін.; За аг. Ред.. Аверянова В.Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
23. Елистратов А.И. Основные начала административного
права. — Симферополь: Оригинал М, 2007. — 512 с.
24.Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах
державного управління та місцевого самоврядування: Підручник. Київ 2007. – 415 с.
25.Коваленко В.В. Основи державного управління. – Х. : ТД
«Золота миля», 2009. – 320 с.
26. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник.,
3-е видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.
27. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право
України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
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28.Коробко В.И. Теория управления: учеб. пособие / В.И.
Коробко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 383 с.
29. Кравченко С.О. Державно-управлінські реформи: теоретикометодологічне обґрунтування та
напрями впровадження:
Монографія. — К. : НАДУ, 2008. — 296с.
30. Куйбіда В. Сучасні проблеми і регіональні особливості
місцевого самоврядування в Україні / Відп. ред. І. В. Розпутенко. —
Л.: Літопис, 2001. — 176 с.
31. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика.:
Навч. посіб. — К.: Атіка, 2003. — 160 с.
32. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний
посібник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.
33. Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю., Гордієнко
Л. Ю.Державне управління: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003.
— 343 с.
34. Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: минуле,
сучасне, перспективи: Монографія. — О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. —
240с.
Допоміжна
1. Одінцова Г.С., Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Теорія
та історія державного управління: Навчал. Посіб. – К.: «Видавничий
дім «Професіонал», 2008. – 288 с.
2.Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ України:
Монографія/ МВС України. Дніпропетровський держ. ун-т внутр.
справ.- Дніпропетровськ: ПП"Літера ЛТД", 2007.- 278с.
3. План дій з реформування системи органів виконавчої влади в
Україні // Центр політико-правових реформ. – К. : Конус-Ю, 2006. –
215 с.
4.Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ:
Підручник. – К.: НАВС, 1999. – 702 с.
5. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративноправове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В.Б.
Авер'янов (заг.ред.). — Д. : Ліра, 2008. — 585c.
6. Публічна влада та управління: принципи і механізми
реалізації: Монографія. / Н.Р. Нижник (заг.ред.) — Чернівці :
Технодрук, 2008. — 432с.
7. Теорія управління в органах внутрішніх справ: Навчальний
посібник / За ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2007. – 884 с.
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8. Тимощук В.П., Кірмач А.В. Оцінка якості адміністративних
послуг / Центр політико- правових реформ / І.Б. Коліушко
(відп.ред.). — К. : Факт, 2005. — 88с.
9.Управління правоохоронними органами: Навч. посібник/ МВС
України. КНУВС; В.П.Лисюченко, О.С.Доценко, О.В.Кузнецов.Київ, 2006.- 110с.
10. Холопов В.А. Государственное и муниципальное
управление : учеб. пособие / В.А. Холопов. – Ростов н/Д : Феникс,
2010. – 364 с.
11. Шатіло В.А. Інститут президентства в системі державної
влади в Україні. – К.: Український центр політичного менеджменту,
2004. – 159 с.
12. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право. — Львів:
ЗУКЦ, 2007. — 308с.
Нормативна правова база дисципліни
1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України
28 червня 1996 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом
України № 2952-VI від 01.03.2013 р.) // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон
України від 06 липня 2005 p. № 2747-IV № (зі змінами та
доповненнями, внесеними Законом України № 5413-VI від
02.04.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України – 2005. - № 5
(№№ 35-36, 37). – ст. 446.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення:
Постанова Верховної Ради Української РСР від 07 грудня 1984 р. (зі
змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 5518-VI
від 06.12.2012 р.) // Відомості Верховної Ради Української РСР –
1984. – додаток до № 51. – ст. 1122.
4. Концепція розвитку системи надання адміністративних
послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету
Міністрів України № 90-р від 15 лютого 2006 р. (зі змінами та
доповненнями, внесеними Законом України № 5666 -VI від
05.03.2013 р.) // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7 – ст. 376.
5. Про адміністративні послуги : Закон України від 06
вересня 2012 р. № 5203-VI // Офіційний вісник України .- 2012 р. № 76. - ст. 44.
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6. Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011
р. № 4050-VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом
України № 5483-17 від 05.12.2012 р.) // Відомості Верховної Ради. –
2012. - № 26. - ст. 27.
7. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної
реформи в Україні : Указ Президента України № 810/98 від 22
липня 1998 р. ( зі змінами та доповненнями внесеними Указом
Президента №340/2006 від 28.05.2006 р. // Офіційний вісник
України. – 1999. – № 21. – ст. 943.
8. Про Кабінет Міністрів України: Закон України 07 жовтня
2010 р. № 2591- VI (зі змінами та доповненнями внесеними Законом
України N 5463-17 від 02.12.2012 р.) // Відомості Верховної Ради
України. – 2011. – № 9. – ст. 58.
9. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996
р. № 393/93 (зі змінами та доповненнями внесеними Законом
України № 5477-17 від 29.11.2012 р.) // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
10. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9
квітня 1999 р. (зі змінами та доповненнями внесеними Законом
України №5067-17 від 01.01.2013 р.) // Відомості Верховної Ради
України. – 1999. – №20-21. – Ст. 190.
11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від
21 травня 1997 р. (зі змінами, внесеними Законом України № 549817 від 05.01.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –
№ 24. – Ст. 170.
12. Про громадські об'єднання: Закон України від 22 березня
2012 р. (зі змінами, внесеними Законом України № 5026-17 від
05.08.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. –
ст. 1.
13. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ
Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572 (зі змінами та
доповненнями внесеними Указом Президента № 216/2006 від
09.04.2006 р.) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Ст. 8.
14. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України
від 17 березня 2011 р. (зі змінами та доповненнями внесеними
Законом України №. 4050-17, 5067-17 від 01.01.2013 р.) // Відомості
Верховної Ради України. – 2011. - № 38. – ст. 385.
15. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон
18

України від 07 червня 2001 року (зі змінами, внесеними Законом
України № 5029-17 від 10.08.2012 р.) // Відомості Верховної Ради
України. – 2001. – № 33. – ст. 175.

19

