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канди;:щт юри.шrІюІХ наук 

ОСОБЛИВОСТІПРАВОВОЇПРИРОДИ 
ЦЕІПРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

ЗІ СІШЦІЛJІЬІІИМ СТАТУСОМ 

В у-vювах конституційної та а,т\-Ііністративної реформ, що прохо11ять 

n Україні, особливої актуальпості пабуnають дос .. ~іджеппя, присвячені 
оптимізаuії системи органів викопавчої nла11и, зокрема па цептра .. ~ьrю
му рівні. Ефективній ;tішІьІюсті цсІІтрат,них орІ"СІ.ІІів виконавчої ШІ<ЩИ 
cJ,ot·o;oti Іtсрсш ко;~жають нсви:шачсністt, у ро:JмсжуваІІІІі їх 11равовою 
статусу. часто 11ублювашrя їх функuій та поrшоnажепь. To1ty па практиці 
]а н;шн н ~~ та фун КІ ~ії цих ор га ні н не 3аНЖJ(И ніN 10 ні;~аютn ]aJ(e КJШJЮНа но
му статусу. О;rніt:ю 3 гострих та ск;ІаJ(НИХ ІІроGJІеVІ реформунанн~І J(ер
жавного апарату управління за .. ~ишається питання дія .. ~ьності централь
них органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Вперше іспування uептральшrх оргапів викошшчої n .. ~а11и зі спе

ціа...~ьІІИ:\-:1 статусом було передбачено 13 Коrшепuії адміпістратишюї 
рефор1ш 13 Україні [2] .. З прийняття1:1 указу Президента України nід 
15.12.1999 р. «Про систему 1 ~ентра;Іnних орп1нін ни конанчої НJІ<іЛИ>> 1 (ен
тршІnні Щ1І'ани никонанчої HJJailИ ji СІІсціалnним статусо\-1 Gу .. ю офіІ(іtіно 
введено .JO системи органів виконавчої влади. У .Jано:му акті було за
кріплено, що центральний орган виконавчої вла11и зі спеuіа .. ~ьн:им ста
тусом має визначені Конституцією та законодавство:м України особ..11ші 

"Jan11aшrя та поnпоnажеппя, щодо нього :може nстапошпоnатися спеuі

альпий порядок утворення, реоргапі"Зації, лікnідаuії, підконтрольності, 
11\іl::!Н\ТНОСП, а ТаКОЖ ІІрИ3НаЧеНН}І\ ::!HJ.IIhHeHH}I керІННИІ<ІНТа НИр11ІІеНН}І 

іНІІІ~1Х ІІИТаНh l3J. 
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НасnоІ·о;Іні н Україні іІіt-: 111істn І(снтра.-ІnнихорІ·анін никонанчої Н..-Іа

:ІИ 3і <.:ІІСІІ_іа;Іnним статусом: Анти\юноІІШІnниtі ко УІітет України, Фон;( 

;1сржанно1·о VІаііна України, і1сржанниіі ко\1ітст тсJІсбачснн}І і раіІіо\юн

_:Jення України, А.;J:\tіністрація .Цержавної служби спеціального зв'язку 

та захисту інфор:\tації України, Націона.:Jьне агентство з питань запо

бігашш корупції. Націопальне агентспю України з питань nияn .. 1еппя, 
розшуку та упраn .. 1іння акпша:\tИ, о,::rержапими nід корупційних та ін
ших 3 .. 1ОЧИІІіn. Окре:иі питання їх стnореппя та ,::rіяльпості nисnіт .. 1епо 
у ст. 24 .Закону України «Про І~снтршІnні ор1·аю1 никонанчої НJІаіВ1•>. 

ВИХО.іІ}ІЧИ 3 IIOJIOЖCHh І(іЄЇ статті, IICHTpaJІhHi Щ1І'аНИ НИКОНаНЧОЇ Н.-ІаJ(И 

зі спеціа.:-JЬНИ:\'1 статусо:v~ :v~ожна по,::rі..1ити на ,::rві групи: 1) органи, пере.а
бачені Конституцією України, - Антимонопо .. 1ьний ко:\'Іітет України, 
Фопд .аержашюго :\tайпа України та .Цержашшй кшлітет те.:Jебачеппя і 
ра.аіш.юnленпя України; 2) інші цептра .. 1ьпі органи nикопаnчої n.:Jади зі 
спеціальним статусом, які :\южуть бути утnорепі Кабіпето:\t Міністріn 

України. У ІІ.ііі статті також ни3начсно ІІОр}ІJ(ОК 11ри:тачснни на Іюса

;tи та :ШІJІhНСНН}І 3 ІІОСа.іІ I'OJilН І 3аСТУІІНИК1Н І·о;ІІН ІІ.СНТра;ІhНИХ Щ1І"аНІН 

виконавчої в .. 1а,::rи зі спеціа.:-JЬНИ:\'1 статусо:\'1, пере.абачен:их Конст:итуцією 
України 111. 

С .. 1ід зазначити, шо законо,::rавством України не в:изначено чітких 
критеріїв nіднесешш того чи іншого ,::rержашюго органу до цептра.:Jь

пих оргапіn nикопаnчої nла.аи зі спеціа.:JЬШН1 статусо:\t та й n3aгa.:Ji nи

-нІачсншІ llflaiiOIIOI"O статусу І(ИХ ОflІ'аІІІН, ЇХ ОJІІаК. \110ЖJІИІ\ИХ ВИІІаіІКІІІ 
У'І'І\ЩlСІІШІ ТОІІ(О. АІІаJІіl ВИІІІС'Іа'ІІІ<ІЧСІІИХ актіІІ, а ТаКОЖ ІІОЖ)ЖСІІІ> 110р

МНТИННО-ІІраНОН11Х актін, s.~кі 3акріІІ.Іюютn 11ранониtі статус конкретних 

ІІСНТра;ІhНИХ ОрП.tНІН Н11КОНаНЧОЇ Н.І~ЩИ 31 CIICIIJa.lhHИ\11 стату<.:О\11 l(<_H-: 

МОЖ.-ІИНіСТh Н113НаЧІ1Н1 іІСИКі ЇХ ОСО6.-ІИНОСТі. 

Перша особливість по .. 1ягає в то:иу, шо центра.:Jьні органи виконав
чої в.:Jади зі спеціа .. 1ьним статусо:и :\tають специфічні зав.аання та функ
ції. До прикладу, Націопа.:Jьне агентство J питань зап об ігапня корупції с 
центра .. 1ьпим оргапо:и nиконаnчої n .. 1a..:::rи зі спеціа.:JьшнІ статусом, який 
Jабезпечус фор:иуnаппя та реа.:Jізус ..:::rержаnну антикорупційну по .. 1ітику. 

Сkо6;н1ниі1 Іюри;юк ниріІІІСНН}І ка;(роних 11итанn є настуІІною о<.:о-

6.-Іиністю 1~снтра.-Іnю1х ор1·анін никонанчої НJІа;(и 3Ї СІІСІ~іа;Іnним стату

СО:\f. По-перше, для цих органів є характерни:\t особливий порядок при

значення та зві.r1ьнення з посад голів та заступників ro.:Jiв. Так, Го.:Jова 

Анти:ионопо.:Jьного ко:\tітету України, Го .. 1ова Фон.ау .аержавного май
па України, Гo.:Jona .Цержашюго ко:\tітету те.:Jебачеппя і радіо:иоn.:Jен
пя України призначаються па посади за по.ааппям Прем'ср-:\tіпістра 

України та :шіJІhЮІкпnси 3 Іюса;t Всрхонною Ра;юю України, а їх 3астуІІ
ники - КаGінстоVІ Міністрік України :ш Ію;щнн}ІМ Прсм't-:р-\Ііністра 

України. По-.аруге, J:.:Jя керівництва цих органів законо.аавчо визна

чено строк повноважень . .Цо прик.:Jаду, Го .. 1ова Національного агент
ства України з питань в:ияв.:Jення, розшуку та управ .. 1іння активами, 
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олержаниVІи ні}( коруІІІ(і~іних та інІних j;ючинін ІІри3начаєтh<:~І на 110-
<.:aitY стrюкоVІ на 11\Ітh ро кін. О;(на і та сама o<.:oGa не VІоже оGіі--імати 1110 
ІJO<.:aitY ;ша строки ІІііtри;(. Також :шконо;щн<.:тноVІ нстанонлсно СІІеІ(іаJІh

ні вимоги до ~шенів центра.1ьних органів виконавчої в.1ают зі спеціаль

ним статусом . .Цо прикла;:гу, ~шеном Націона.1ьного агентства з питань 
-запобігання корупції може бути громадянин України, не молодший 
тридцяти п'яти років. який мас nищу осnіту, noлo;:ric держашюю мо

nою та здатний за сnоїми ділошн-ш та мора.1ь1шми якостями, освітнім 
і 11рофс<.:і~іним ріннем, станоVІ 3/(Орон\І никонунати ні;tІІtmі,т(ні служGоні 

оGон'~ІJКИ. 

Ще о;:rнією особлшістю центральних органів виконавчої влад:и зі 

спеціальним статусо УІ є особлший поря;:rок їх підконтро.1ьності та під

·шітпості. Так, Націопальне агептстnо України 3 питапьnияnлеппя, ро3-
шуку та управління активами, о;:rержапими nід корупційних та інших 

-з.1очинів с під-зnіпш:v~ Верховній Раді України, пі;:rкоптрольпим та nід

Іюні;(<иnним ІІерс;t КаGінстом Міністрін України. І Цороку ІІронtмитhоІ 

неJаJІсжна 01 (інка сфсктинності .І~і}І.,Іnності НаІtіона.Іnнот а1·снтстна ко
місією із зовнішнього контро.1ю у скла11і трьох осіб, яких щороку визна

чають Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів 

України по одно:v~у члену комісії. Громадський контроль за 11іяльністю 

Націопального агептстnа -забезпечусться через Гро:v~а;:rську раду. По того 
ж Націона.1ьпе агептстnо готус щорічні зnіти про сnою ;:rіяльпість, які 

ОІІрИ.ІІІО,І~JІЮІОТJ,ОІ }~О /5квіТШІІJа офіІtіЙІІОМУ веG-саЙті. 

0СТШІІІІ>ОІ0 OC06JJИBiCTIO С ІІШІВІІіСІ'І> СІІСІtіа.,ІІ>ІІИХ J·араІІТіЙ ,І~іЮІІ,
НОСТі іUІИ ІІраЦіННИКіН І[СНТраЛhНИХ OJJІ'aHiH НИКОНанчо]' НЛЩИ 3і СІІСІІі

аЛhНИІ\1 статусом. )lo ІІрик;щт(у, осоGисті і VІайноні 11рана ІІ]ХlІ(інникін 

АнтиrvюноJю;JhНОІ'О комітету Украї'ни охороюІЮТhС$-1 3аконом нарінні 3 
працівника:v~и правоохоронних органів. 

Необхідно також зазначити, шо в системі центра.1ьних органів ви

конавчої вла;:rи існують органи, які хоча і не мають спеціа.1ь1юго стату

су, проте -за характеро11 компетенції та особлшостями фупкціопуnаппя 

мають бути віднесені ;:ro цептральних органів викопавчої nлади зі спе
ІІ,іа;ІnниVІ стату<.:ом. Такими орІ'аНаJ\fИ є 3окреVІа 1lсржаннс Gюро рtвс.Іі

лунанn та НаІ(іона;Іnне агентст но Украї'ни j ІІитанn іtсржанної с.ІужG11. 
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