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Акти публічної адміністрації як інструменти виконання 
адміністративних зобов’язань.

Акти публічного адміністрування полягають в значенні та передумовах 
нормативних актів публічного адміністрування. В таких актах наявні усі державні 
правові приписи, вони є джерелом адміністративного права та інструментом 
діяльності.

В адміністративному праві акти публічної адміністрації виступають 
інструментом за допомогою якого здійснюється діяльність щодо виконання 
адміністративних зобов’язань. Такі акти є способом застосування та створення 
правових норм в процесі публічного адміністрування. Нормативним актом 
публічної адміністрації вважається юридичний акт, який вдається уповноваженим 
суб’єктом, приймається при здійсненні функцій публічного адміністрування [1, 
с.253]. Насамперед акти публічного адміністрування становлять собою джерела 
адміністративного права. Метою видання таких актів є застосування та виконання 
положень законодавства. Право видавати такі акти належать відповідному органу 
публічної влади [2].

Визначення акти публічної адміністрації загалом визначається як акти 
діяльності публічної адміністрації. Також з такими актами пов’язані проблеми у
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таких сферах як: адміністративно-політична сфера, соціально-культурна та 
економічна сфера [3]. Важливо також те, що такі акти надзвичайно важливі саме 
для публічної адміністрації, вони регулюють її організацію та зокрема функції.

Загальні передумови нормативних актів публічної адміністрації 
визначаються у великій кількості законів, серед яких центральне місце 
відводиться Конституції України [4]. Це пов’язується з тим, що правотворча 
діяльність публічної адміністрації є видом діяльності, що делегований їй 
Верховною Радою України. В Конституції України зазначається ряд положень, 
якими надано право відповідним суб’єктам видавати нормативні акти. Такими 
повноваженнями наділені: Президент України (ч. 3 ст. 106), Кабінет Міністрів 
України (ч. 1 ст. 117), голови місцевих державних адміністрацій (ч. 8 ст. 118), 
органи місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 144) [1, с. 255-256]. Згадані 
конституційні положення зазвичай дістають конкретизації у відповідних законах
[5].

У правовій державі публічна адміністрація повинна бути наділена 
обов'язками і, відповідно -  відповідальністю за їх неналежне виконання або 
невиконання, але це не спостерігається у національному законодавстві щодо 
регулювання діяльності піблчної адмнстрацї. [9]

Загалом, на мою думку, акти публічної адміністрації неодмінно важливі 
для адміністративного права, тому що вони є його джерелом, а також 
інструментом. Без них не буде здійснюватись діяльність та функціонування 
публічної адміністрації, головним завданням якої є виконання Конституції та 
законів України. Акти публічної адміністрації слугують для підвищення 
ефективності регулювання суспільних відносин на підзаконному рівні. Тому вони 
обов’язково повинні прийматися органом або посадовою особою, які 
уповноважені на його видання відповідно до законодавства.
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