
1110 ро3ІюриіІженюІ NQ 22-р 11ро ІІроне;Іенн~І 11еренірки ниtіІІІJЮ ;н1111е 3 
.·І ЮТОІ'О 2() 16 року, тобто чере:1J(На VІіСИІІ.і ІІіСJІ~І катастрофИ у НеіІеННі Gю 

;шних, кш1и нона, \1aGyтh, і Gу;ш нюІшІена. 

Якшо гарантуватися на J:аних перевірки, то :\южна зробити висновок 

про систе:\tні порушення в зберіганні інформаuії в державно:\tу органі, 

через який проходять осІюІші ..::rапі про рух по..::rаткіn n країні: інформація 
про 6L1ьш ніж 85 % ,::roxoдin зnе,::rепого бю,::rжету. ,::rапі про парахуnапня 

по,::rаткоnих зобов'язань та їх погашення, іпфор:иаuії про nідшко,::rуnап

н~І ПЛ, В та ІІОр)'ІІІСННИХ ІІ(ЩаТКОНОП) 3аКОН(ЧаНСТНа, І ІрО рсt-:страІІіііНИХ 

)·шних 11;штникін ІЮJ(аткін і їх ні.іІносинах :1 контраІ'снта\Н1. і ще Ge:1J1iч 

іншої інформації. 

Тож реформування державного управ.:гІіння в Україні повинно від

буnатнея пара.1е.1ьІю реформуnашво Держаnпої фіскальної с.1ужби, 
адже ni,::r ефектишюсті nпроnа,::rжеппя рефор:юr nсісї системи держаn
пого упраn.1іппя :ш.1ежать і юасмоnі,::rпосипи ІLlатпикіn по,::rаткіn з ,::rер

жанниVІ и ор1·анам и та VІОЖJІ и ністh ефекти ннот 3ахис'І'У сноїх І Іран, і 

ні,т(нон~Існн~І _;юніри 11;штникін 110;щткін, 11ерстнорснн~І .ЛФС України у 
сервісно-консу.1ьтаuійну с.1ужбу. ІЗ першу чергу~ ,:::rієви:\1 пошrнен бути 

контро.1ь за Jія.1ьністю Державної фіска.1ьної с.1ужби з мож.1ивістю до

ступу ,::ro інформації про дія.1ьність служб:и. 

Спистс використаних дж·ерел 

1. Про Д"сржшшу фіскальну с.tужбу Україш-1 : Поспшоuа Кабінету Міністріn 
Украlни ні.1 І21 траню-І 2014р. N<1 236. 

1. ,.Jрон.нюз Ю., ,Jyбpoucью-tft В. Інституuііlні нроб.tсмн української 1Юдатко-

ноlсисте,1итаtшtнхиїхнирішеннн. К.,2015. 32с. 

МОТІАЄТІКО А. О. 

І Іроректор з наукової робопІ К..tаси•пюrо прпватного університету, 

,.юктор юp~t,.L~tчн~tx наук, 11рофесор, :шс.tужен11й юрt1с·1 Україн~1 

ОСОБЛИВОСП РОЗГЛЯДУ СУДАМИ АдМІНІСТРАТИВНИХ 

СІІРЛВ ІІРО ІІЛРАХУВЛІІІІЯ СОЦІЛ.ІІЬІІИХ ВИІІJІЛТ 

ГРОМАДЯНАМ УКРАІНИ 

О)·tніt-:ю 3 наіічис.-ІснніІІІИХ катеюріtі с11ран 3а участю осіб. ~Ікі ІІО

С'І11<ІЖJ(ШІ И ннас;Іі,Т(ОК Чорно()и~І hChKOЇ катастрофИ, t-: СІІраНИ І ІрО ІІСНСіі1-

Не забезпечення uієї категорії гро:\'Іа.Jян. Від:\'юва органів Пенсійного 

фон,::rу України здійснити перерахунок раніше призначених Jержавних 

та ,::rо,::rаткоnих пенсій, nип.1ата яких пере,::rбачена статтюли 50 і 54 Закону 
України ni,::r 28.02. 91 796-ХІІ <(Про статус і соuіа.1ьпий захист гро:\tа,::rян, 
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икі ІІОСТJJ<1ЖіШJІИ ннас;Іі;~ок ЧорноG~иhсhкої катастрофи•> (lщлі- Закон 

11р0 статус і СОІІ,іаJІhНИЙ :ШХИСТ І'JЮVІаі[ИН, ИКі ІІОСТраЖіlі.UИ HHaC.Іi,JtOK 

ЧорноGиJІhСhкої катастрофи), стала 11і;~станою J(ШІ :шсрнснн~І J(O cy;ry j 

позовами. 

П.1ену:v1 ІЗишого адміністративного суду України прийняв постанову 

під 16.03.2012 Nq 4 <<Про судову практику nнрішення адміністратиnпими 
судами спо ріn, що nиникають у зn'язку із застосушшням статей 39, 48, 
50, 52, 54 .Закоrrу Україrш <<Про статус і соuіальrrий захист гpoYia;:rяrr, які 
Іюстраж;(аJІИ ннас;Іі;юк ЧорноGиJІhСhкої катастрофи». 

13 сулоної І Ірактики нGачаt-:тhс~І. ІІІ.о нині с'щміністратинні сую1 ні,Jt

мов.lяють громадяна УІ у задово.1енні позовів, поси.1аючись на закон про 

;:rержавний бю;:rжет України на відпові.іІний рік, у якому встанов.тrено, 

що нор1ш І положепня статті 54 Закону про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали nпаслідок Чорнобильської катастрофи, за

стосовуються у порядку та розмірах, nстаноnлених Кабінето УІ Міністріn 
України н~ІХОNІЧИ 3 нсн1нних фінансоних ресурсін ЛержанноІ'О Gю;rжсту 
України та Gк)і[жсту Пенсіі1но1·о фон.ІtУ України на ніююні,Іtниі~ рік. 

У своїх рішеннях судді, зокрема, зазначають, шо постановою 

Кабінету Міністрів України ві.іІ 23.11.2011 Nq 1210 <<Про підвищен

ня рівня соціального захисту громадян, які постраждали внас.1ідок 

Чорнобильської катастрофи», яка пабрала чинності 1 січня 2012 року, 
затnер.Jжепо Порядок обчислення пенсій особа УІ, які постраждали шrа
с.ІІі;tок ЧорноGи.ІІІ,сІ,кої катастрофи. Іlю 110стшюву 11риі1шпо ІІа ви

конаншІ ІІОВІІОІшжеІІІ,, ІШ.ІЩІІИХ Кабінету Міністрів України Законом 

України 11ро ;~сржанний Gю;~жст України і І-юна набрала чинності І січ ни 

2012 року. 1{61 Пори,т~ок ни:1начш-; механіл.f обчис;Іенни ІІенсі~-і ніJ(Іюні;~
но ;~о статей 50, 54 і 57 Закону України ІІJЮ статус і соІІісиhни~-і :1ахис1 

громадян, які постраж.;:rали внаслідок 1Іорнобильської катастрофи. 

Також судді посІШаються на Рішення Конституційного Суду УкраїнІ-І 

під 25.01.2012 Nq 3-рп/2012, n якому ;:rано тлумачення. що порматишю
праnоnі акти Кtбінету Міністріn України під час nирішеrшя справ про 

соціальний захист підпягають застосуnаrшю тоді, коли попи пидапі у 
межах і1оІ·о комІІетенції, на осноні і на никонанн~І Бктжетною ко;rексу 

України, :шкону 11ро ;(ержанни~і Gю;rжет України на ні,т(ІІОНі.JtНИЙ рік та 

інших законів України. 

Су.іІ.іІі посилаються також на Рішення Конституційного Су.іІу 

України nід 26.12.2011 Nq 20-рп/2011 nідпоnі;:rно до якого, пере;:rбачепі 
законами соціально- економічні прапапе с абсолотпими. Механізм ре

алізації цих прав може бути J11Їпепий держа nою, :юкреУІа, через пеУІож
лtністh ЇХ фінаНСОН()І'О :ш6е:111еЧСНЮІ НІШІХОМ ІІJJОІІОрЦіі~НОІ'О 11Cpep03-
IIO}liJІY КОІІІТіН 3 УІ СТОЮ :16ерСЖСННИ 6<-LШНСУ інтересів YChOI'O суСІІіЛhСТНа. 

О.іІнак раніше Конституційний Суд України ухвалrв низку рішень, 

в яких чітко вис.1овив позиuію стосовно того, шо 3акон України про 

.Jержавний бю.Jжет України не має вищої юри.іІичної силr порівняно з 

67 



iнrrr им и ~шконаvr и інносити :1мін и або3уr rинити ;~і ю iнrrr их:шконін нсr rра

номірно (ріІІІСНН>І ні;1 06.07.99 No R-рІІ/99, ні;І 14.12.2000 No 15-рІІ/2000, 
ні; І І 7.03.2004 No 7-рІІ/2004, ні;І О І. І 2.2004 No 20-рІІ/2004, ні; І 22.09.2005 
No 5- рп/2СІО5, від 09.07.2(107 No 6-рп/2007, від 22.05.2008 No 10-рп/2008, 
від 09.09.2010 No 19-рп/2010, від 30.11.2010 No 22-рп/2010). 

Відпові;:rrю до ст. ст. 50 та 54 -Закону України -«Про статус і соціаль

ний Jахист громадян, які постраждали rшаслі;:rок Чорпоби.1ьської ката

строфю> ві;:r 28 лютого 1991 року Ng 796-ХІІ nстапоnлосться додаткоnа 
rrcн<.:i$.1 3а rrrкoлy, :шrrоліину ~щорон'ю особам, ні,т~нессним .ІtО катсr·орії 1. 
Зокреvrа, ниJначаt-:тnси р(вмір rrснсії у ні,Іtсотках ні;L rrрожитконою vrі

німу:vгу для кожної окремо групІт інвалідності (ст. 50) та виписується 
порядок визначення нижньої і верхньої меж призначених пенсій. При 

цьо:vtу nстапоnлосться, що поря;:rок обчислення пенсії по іпnалі;:rпос

ті, що пастала впас.1і;:rок ка.1іцтва чи Jахворюnаппя, і пенсії у зn'я3ку з 

nтратою годувальника впас.1ідок Чорнобильської катастрофи визпача
єтnс~r Кабінстом Міністрін України. 

22 транн~r 200Х року Конституційним Cy,Іto.vr України бyJro rrри

йнято Рішення N2 10-рп/2008 у справі за конституційними подання
ми Верховного Cy;:ry України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) окре:\1их по.1ожень статті 65 роз;:rілу І, пунктів 61, 62, 
63, 66 poJ;:riлy 11, пупкту З роздітгу ІІІ Закону України «Про Державпий 
бюджет України па 2008 рік та про nпесеппя з:\1іп до ;:rеяких закопо
JL<шчих актів України•>" і 101 нap(щrtor·o ;tcrryтaтa Україrrи шо;ю віщrо

t)іщrості КонституJJ,іЇ України (конституційності) rrшюжсrн, статті 67 
ро:щі;rу І, rrунктін 1-4, 6-22, 24-HJO ро:~;tілу 11 3акону України «Про 
1lержанниі1 Gкщжет України на 200Х рік та rrpo ннесснн~r :1мін JLO ;~сs.:rких 
:шконо;шнчих актінУкраїни (<.:rrpaнa rrto;ю rrpcitмcтa та Jмісту :шкону rrpo 
.Цержавний бю;:rжет України). ІЗ ньому зазнача.1ось, що Конституція 

України у статті 92 визнатн-ша сфери, зокрема бю;:rжетну, які мають 
nрегу.1ьовуватися nик.лочпо закопо:vt. -Закон про Державпий бюджет 

України с осrюшшм фіпапсоnим документом держави. Через епос спе

ціа.1ьпе при.зпачеrшя цей закон пе поnипен регулюnати nідпосипи n iп
rrrиx сферах <.:ycrriлnнor·o житт~r. Кон<.:титуrrіs.:r України не на,1щє :шкону 

rrpo 1lержанниі1 Gк)і[жет ниrr~ої юриличної сиJrи стосонно iнrrrиx 3ако
нів. Таким чином, Конституційний Суд України дійшов висновку, що 

законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, 

Jупшrяти їх дію чи скасаnуnати їх, оскільки з об'сктиnпих причин ue 
створюс протиріччя у законодавстві, і як наслідок- скасувашrя та об
меження праn і свобо;:r лодипи і гро:vtа;:rяпипа. У ра.зі пеобхі;:rпості зу

rrинснн$.Іltії :шконін, ННеСеНН$.1 ,ІtО НИХ 3V1iH і ,ІtOllOHHCHh, НИ3НаНЮ1 ЇХ не

Ч~1НН~1М~1 маютn никористонунатис~r окреv11 3акони. 

16 березня 2012 року Постановою П.1енуму ІЗишого адміністратив
ного суду України N2 4 «Про судову практику вирішення адміністратив
ними су;:rами спорів, шо виникають у зв'язку із застосуванням ст.З9, 48, 
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50 52,54 Закону України <<Про статус і сон.іа;Іhниtі :шхист І'роVІаМІН, ~Ікі 

ІІОС1]1аж;ш;Іи ннас .. Іі;юк ЧорноGиJІhСhкої катастрофи>> бу.ю nirJmнeprJ.ж·e
нo те, 11~0 ocoGaVІ, ні;tнесениVІ;(о катеІ-орії І, іLержанні 11енсії ІІри3нача

ються ві;:шовіцно до ст. 54 вказаного Закону. Пе пенсія по інвалЬності 
та пенсія у зв'язку із втратою гоцува .. 1ьника внасліJок Чорнобrпьської 
катастрофи. 

Не :шажаючи па ue, Закош_нf України <<Про Держашшй бюджет 

України па 2013 рік» ni,::r 6 грудня 2012 року N2 5515-\11 nстаноn.1ено. що 
у 20]3 р(Ч~і НОр\Н1 і ІІШІОЖеНЮІ статеі120, 2], 22, 23, 30, 3], 37, 39, 4Х, 50, 
51. 52 та 54 Закону України <<Про статус і соІІ.іа .. Іhниі1 :шхист І}1()\13)·l~Ін, 
які постраЖ..Jа.lи внаслі,::rок Чорноби .. 1ьської катастрофи» застосовують
ся у поря,::rку та розмірах, встанов.1ених Кабінето:\'І Міністрів України 

виходячи з наявних фінансових ресурсів .Цержавного бю.ажету України 

та бю,::rжету Пенсійного фоп.ау України па 2013 рік. 
Тут nарто зазначити, шо, по-перше, nідпоnі.апо до частипи 3 статті 

22 Конститу11.ії України 11ри 11риііюпті но1шх :шконін aGo ннесенні :1VІін 
;ю чинних 3аконін не .іЮІІускаt-:тhси :шуженни 3\Іісту та оGс~ІІ'У існую

чих прав і свобод. По-.аруге, Кабінет Міністрів України як орган вико

навчої в.1ади :\'rає реа.1ізовувати приписи, визначені Верховною Ра.аою 

України в Конституuії і законах України. Стосовно правового стату

су Кабінету Міністріn України n сфері соuіа.lьІюго захисту насе .. 1ення 
Конституційпий Су.а України nиc.1onиn позиuію у Рішенні nід 8 вересня 
2009 року N2 19-рІІ/2009. ві.:tІюві,т(ІІО Ж) ико1п КаGі11ет Мі 11істрі в УкраЇІІ и 
ІІОІ\ІІОШІЖІІИіі І\)101ВаП1 :ШХ(НіВ IILOJ(O :ш()е'ІІІеЧеІІІІ~І ІІрав і CІIOGOiL JІІОіШ

ІІИ і 11ЮМ<ЩS.ІІІИІІа, :ШGСJІІСЧУІШП11ІрОВСіLСІІШІІІОJІЇТИКИ,10КрС\І<l, у сфері 
соніа;ІhНОІ'О 3ахисту (11ункн1 2, 3 статті 1 16 Оснонно1·о 'Закону України). 

С;Іі;( окрс\10 ні;t3начити, ІІ(О КаGінет Міністрін України може ни

цавати у нашо:му випа.аку пі.азаконні нотнtативно-правові акти у сфері 

соuіа .. 1ьного захисту населення на піJставі та у виконання соціальних 
-:шкопіn України, а .. 1е аж ніяк пе підмішаючи приписи -:шкопіn України 
сnоїми пі.азакошпнпr порматишю-праnоnи~ш акта~ш . 

.Зазначене сnі.ачить, що Кабінет Міністріn України не наді1епий 
ІLШ;LНИМИ ІІОННОНаЖСННS.ІМИ ІІІОіЮ НСТаНОНJІеНЮІ р(НМірін IICHciti, а УІІО
ННОНаЖСНИіі НИ3НаЧаТИ ІЮр~І;LОК ЇХ оGЧИСJІеННИ HiiLIIOHi;LHO iLO ЧаСТИНИ 7 
ст. 54 'Закону України <<Про статус і соuіа.1ьний захист громадян, які по
стражда .. lи внас .. 1і.аок Чорноби.1ьської катастрофю> віJ 28 .1ютого 1991 
року N2 796-ХІІ. Верховна Рада України вже встановила граничні роз
міри пенсій n Законі України «Про статус і соціальний захист гро~tа,::rян, 
які постраЖ..Jа .. lи nпас.1і.аок ЧорнобІшьської катастрофи>> nід 28 .11отого 
1991 року No 796-ХІІ. 

У ра3і наинності 3аконін і ІІіJ(3аконю1х нор\штинно-ІІраноних ак

тів, які :v~істять регулятивні нор:\'ш стосовно о.анакових або спорідне

них правовідносин, необхі,::rно керуватися законами, як це передба

чає частина перша статті 129 Конституuії України, а не пі.азаконними 
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норVІан1нно-ІІраноними акта\1И України. Крім топ), нстанон.;Існиtі у 

статті 9 К(щсксу а;(мі ністрати нноІпсу;ючинстна України І Іри НІ (И ІІ3акон

ності ІІ(m\І3аниіі :1 ІЮЖ)ЖСНЮІ\1 частини ІІСрІІЮЇ статті 129 Конститу1~ії 
України. ІЗіJпові;:шо до частини 1 статті 9 uього Коцексу суц вирішує 
справи віJповідно цо Конституції та законів України, а також міжнарод

пих цогоnоріn, згожt па обоn'язкоnість яких пацана Верхошюю Радою 

України. Відпоnіцпо цо частипи 4 статті 9 uього ж Ко,::rексу у разі пе
nідпоnіцпості пор~штишю-праnоnого акта Копституції України. :шкапу 
України, VІіжнароіLНО\1У ;ют нору, 3Іхча на обон'и~жоністh }І КОП) на;(ана 

Всрхонною Ра)·юю України, або інІІІому 11раноно\1у акту CY,iL :шстосонуt-: 
правовий акт, який :v~ає вишу юридичну сrпу. 

Проте, використання по.:южень пі,::rзаконних нормативно-правових 

актіn Кабінету Міністріn України при nирішеппі n судоnо~1у порядку 
споріn n сфері соціального захисту пасе.1еппя мож..1иnе, якшо закони 
України n сфері соціа.lьІюго захисту пасе.1еппя бешосерецпьо ~tістять 
ні,Т(ІІОНі.іLНі б~шнкстні НЩ1VІИ IILOJ(O рсІ·у~ІЮНаНЮІ Кабінстом Міністрік 
УкраЇНИ ОКрСМИХ O.iLHOpi.iLHИX суСІІіJІhНИХ Ні.іLНОСИН. 

Отже, враховуючи наве,::rені положення чинного законо,::rавства 

України в сфері соціа.1ьного захисту гро:v~а,::rян, які постражца.1и вна

слі,::rок Чорноби.1ьської катастрофи, ~южна зробити висновок про вірну 

прапоnу позицію тих cy,::rin, які приймаючи рішення у спраnі застосоnу
ють положепня ст.ст. 50 та 54 .За копу України <{Про статус і соuіа.1ьпий 

-шХИСТ 1110\HC:l}lll, ИКі ІІОСТраЖ,Т(а;ІИ ІНШСJІі,:юк ЧЩ1ІЮ6И.ІІ>СІ,КОЇ катастро
фИ>> ні,т( 2Х ;ІютоІ·о 1991 року N9 796-ХІІ. У су,т(ін ІІС\оНІС ІІраІЮІН1Х ІІі,:tслш 
HiJ(MOH.Is.JTИ ІТЮ\13)ШНаМ, s.JKi ІІОСТраЖJ(ШІИ HHHCJІiJ(OK 1 Jорноб~1;ІhСhКОЇ 

катастрофи, у нарахунанні со І (іШІ hH их ни ІІJІат, нрахонуючи нормати нно
ІІраноні акти Кабінету Міністрік України. 

САРИБАЄВА Г. М. 

ІІшІіон<LІ hН~Ій уні нерсІл ет <<О,,есhК<І юрИ,\І1чна ака,,е\ІіЯ>•. 

лоuепт кафелрJr а,nІіпістратишюго та фінансового права, 
КаН1 1~1 1 ШІ- ЮрИ,\11ЧНИХ наук, )ІОІІеН"І 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА ПОСЛУГА» 

В КОІІП:КСТІ СТАІІОВ.Ш:ІІІІЯ О:РВІСІІОЇ 
КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ 

Використання тер~tіпу <{держаnпа посл)та•> с характер1ш~1 .LlЯ пер

ниннот стаІІУ станон~ІСНН}І ссрнісної конІ(СІІІ(іЇ J(Сржани н Україні. н 

ІІрОІІ.ссі структурунанюІ ІІуб;Іічних Іюс;ІуІ: Трина~Іиtі час тср\Іін «;tср

жавні послуги•> використовува.1ися як синоні:v~ пу6.1ічних пос.1уг або 
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