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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРАТУРИ  
ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

У науці адміністративного права існують різні кваліфікації су-
б’єктів публічної адміністрації. На думку О. П. Світличного, одну з 
численних груп суб’єктів публічної адміністрації становлять органи 
виконавчої влади, інші державні органи, основним змістом діяльно-
сті яких є виконання покладених обов’язків і реалізація належних їм 
прав у сфері державного управління. Крім Кабінету Міністрів Украї-
ни, до них він зараховує міністерства; державні служби; державні та 
національні агентства; державні інспекції; державні бюро; державні 
адміністрації, фонди; комітети, структурні підрозділи цих органів. 
Саме на них покладено основні завдання держави. Також до 
суб’єктів публічної адміністрації вчений зараховує органи місцевого 
самоврядування, суб’єктів як публічного, так і приватного права в 
тому числі й на підставі делегованих повноважень [1, c. 215]. 

Будучи суб’єктами публічної адміністрації та здійснюючи пу-
блічне управління, місцеві державні адміністрації й органи місце-
вого самоврядування в межах адміністративно-територіального 
устрою наділені окремими повноваженнями з прийняття публіч-
них владних рішень у сфері побутових послуг. Водночас правовий 
статус розглянутих суб’єктів не однаковий і визначається тим, хто 
є носієм статусу: юридичні особи (державні й недержавні органи, 
підприємства, організації, установи), держава та її структурні оди-
ниці, народ, соціальні спільноти тощо [2, с. 551]. 

Згідно статті 3 Конституції України, головним обов’язком 
держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини і 
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громадянина, а також встановлення принципу, згідно з яким саме ці 
права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави, а вона відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Таким чином, можна дійти висновку що реалізації та захисту прав 
людини є основним призначенням публічної влади та її органів.  

Чeрeз цe, нaйдієвішим зaсобом зaбeзпeчeння зaконності мaє 
стaти прокурорський нaгляд. 

Прокурорський нагляд – це спосіб забезпечення законності і 
дисципліни в публічному адмініструванні, який здійснюється під 
час виконання функцій прокурора та за рахунок застосування ак-
тів реагування прокурора. 

Стаття 121 Конституції України покладає на органи проку-
ратури такі завдання: 

1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 
4) нагляд за додержанням законів під час виконання судових 

рішень у кримінальних справах, а також застосування інших захо-
дів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої 
свободи громадян; 

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадяни-
на, додержанням законів із цих питань органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і слу-
жбовими особами [3]. 

Стаття 2 Закону України »Про прокуратуру» визначає функції 
прокуратури: 

1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених цим Законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рі-

шень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших за-
ходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян [4]. 

Закон України «Про прокуратуру» надає прокуратурі також пра-
во здійснювати нагляд за дотриманням і правильним застосуванням 
законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними 
комітетами, відомствами, іншими органами державного і господар-
ського управління та контролю, урядом АРК, місцевими радами та їх 



Сучасні проблеми правового, економічного  
та соціального розвитку держави. Харків, 2019 

110 

виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, по-
літичними партіями, громадськими організаціями, незалежно від 
форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими 
особами та громадянами. При здійсненні нагляду прокурори не мо-
жуть втручатися в діяльність піднаглядних їм органів, не наділені 
безпосереднім правом застосовувати заходи примусового впливу, 
скасовувати протизаконні акти управління та змінювати їх. Вони та-
кож не можуть притягати винних до правової відповідальності [4]. 

Здійснене дослідження правових підстав взаємодії прокурату-
ри та суб’єктів публічної адміністрації у сфері побутових послуг дає 
змогу визнати, що особливістю вказаних суб’єктів публічної адміні-
страції є те, що законодавець поряд з іншими завданнями наділив 
указаних суб’єктів спеціальною галузевою компетенцію у сфері по-
бутових послуг, що відрізняє їх від інших органів публічної влади. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО БУЛО РОЗПОЧАТЕ СТОСОВНО 

НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

Закриття кримінального провадження, що було розпочате сто-
совно неповнолітнього, має свою специфіку. Вона проявляється у 
вимогах закону перш за все приймати альтернативні процесуальні 
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