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Постановка проблеми. Реальні умови для реалізації власних повно
важ ень конкретним органом, а відповідно, і його посадовими особами
створю ю ться способом надання конкретним суб'єктам відповідного пра
вового статусу. П ри цьому, у більш ості випадків науковці приділяють
підвищ ену увагу проблемам визначення та постійного вдосконалення
правового статусу громадянина держ ави, іноземця, особи без громадянс
тва, унаслідок чого питання проф есійного правового статусу окремих
категорій працівників та служ бовців постійно потребую ть додаткових
зусиль. А у випадках, коли йдеться про представників держ авної влади,
особливого значення набуває проблема врегулю вання їх адміністратив
но-правового статусу [1, с. 62; 2, с. 71; 3, с. 78; 4, с. 73; 5, с. 81].
Аналіз останніх дослідж ень і публікацій. Саме від виріш ення цього
питання значною мірою залежить ефективність державного управління в
різних галузях суспільного життя та підвищення його стандартів. Повною
мірою це стосується й адміністративно-правового статусу державних вико
навців. При цьому, слід зауважити, щ о питанням адміністративноправового статусу працівників державної виконавчої служби України при
святили наукові праці А.М. Авторгов, Л.В. Крупнова, А.О. Купріянова,
М.В. Прилуцька, О.О. Чумак та інші дослідники. Проте наявність прогалин
у діяльності державних виконавців змушує знов повернутися до питання їх
адміністративно-правового статусу як визначального фактора забезпечен
ня якості діяльності Державної виконавчої служби України.
Ф орм ування цілей. М етою статті є визначення поняття та елемен
тів адміністративно-правового статусу держ авного виконавця, сутності та
змісту цього статусу, а також надання пропозицій щ одо вдосконалення
адміністративно-правового статусу держ авного виконавця.
Виклад основного матеріалу. Встановлення конкретного переліку
елементів адміністративно-правового статусу взагалі та державного вико
навця зокрема, нормативне їх закріплення, максимальна конкретизація
кожного з цих елементів мають визначити місце суб'єкта в суспільстві та
забезпечити, з одного боку, захист кожного суб'єкта - носія конкретного
правового статусу, а з другого - запобігти зловживанням, порушенням ви-
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мог чинного законодавства з його боку. Дослідження ж окремих елементів
адміністративно-правового статусу державного виконавця дало змогу дійти
висновку про необхідність удосконалення їх нормативного закріплення.
Зокрема, законодавець має більш конкретизувати та вдосконалити перелік
повноважень державної виконавчої служби України, відокремити їх від
функцій та уникати словосполучення «інші повноваження» при їх регла
ментації. Доцільно розмежувати повноваження щ одо управлінської діяль
ності від повноважень щ одо безпосереднього примусового виконання рі
ш ень юрисдикційних органів, щ о сприятиме конкретизації правового ста
тусу кожної категорії працівників державної виконавчої служби України.
Окрім того, доцільно доповнити перелік гарантій діяльності працівників
державної виконавчої служби такими видами: встановити додаткову опла
чувану відпустку за вислугу років саме у виконавчій службі, тривалість якої
буде збільш уватися залежно від кількості відпрацьованих років; за резуль
татами роботи протягом року доцільно виплачувати річну премію, сума
якої буде залежати від загальних показників у роботі, її результативності;
надбавку за вислугу років саме в системі органів примусового виконання
ріш ень юрисдикційних органів. Також пропонуємо зробити акценти на
соціально-побутовому та матеріальному гарантуванні діяльності держав
них виконавців та збільш енні їх обсягу(гарантій) залежно від вислуги років
саме в органах примусового виконання ріш ень юрисдикційних органів.
Важливе значення для характеристики адміністративно-правового ста
тусу державного виконавця має відповідальність за дотримання законності та
забезпечення дисципліни в процесі виконання ним службових повноважень.
Ця відповідальність має дві сторони: по-перше, відповідальність державного
виконавця за правопорушення, вчинені ним особисто; по-друге, відповідаль
ність за дії підлеглих по службі осіб (якщо функціональними обов'язками
передбачено наявність підлеглих, наприклад, начальник, заступник началь
ника районного, міського, районного у місті відділу державної виконавчої
служби є державним виконавцем, ст. 4 закону України «Про державну вико
навчу службу»). Наявність владних повноважень та правомочність на вчи
нення організаційно-розпорядчих функцій зумовлюють специфіку юридич
ної відповідальності державних виконавців. Державний виконавець як поса
дова особа відіграє основну роль у створенні та забезпеченні механізму реалі
зації прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. З метою попере
дження проявів зловживання наданою їм владою та їх усунення законодав
цем були закріплені підвищені вимоги до службової поведінки державних
службовців і встановлені підвищенні санкції за правопорушення, які
пов'язані з виконанням службових завдань [6, с. 589].
Ю ридична відповідальність держ авного виконавця як складова його
адміністративно-правового статусу має подвійну природу. З одного боку,
вона виступає формою захисту прав, свобод і законних інтересів тих фі-
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зичних і юридичних осіб у держ аві, які можуть постраждати від непра
вомірних дій зазначеної категорії держ авних службовців. Н евиконання
законних вимог держ авн ого виконавця тягне за собою адміністративну
та кримінальну відповідальність згідно з законодавством [7, с. 72]. За не
виконання законних вимог держ авного виконавця щ одо усунення пору
ш ень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання
або неподання відповідних звітів, недостовірних відомостей, неповідом
лення, а також за неявку без поваж них причин за викликом держ авного
виконавця, винна особа несе відповідальність за статтею 188-13 Кодексу
України про адміністративні правопоруш ення. О рган або служ бова осо
ба, яким направлений запи т держ авного виконавця про надання необ
хідних для здійснення виконавчих дій документів або їх копій, зо
бов'язані безоплатно надати у встановлений держ авним виконавцем
строк інф ормацію , документи або копії, необхідні для здійснення його
повноважень. П ри цьому організація роботи щ одо інф ормаційної взає
модії держ авн их виконавців з інш им и центральними органами виконав
чої влади регламентована, зокрема, спільним наказом М іністерства юс
тиції У країни та М іністерства внутріш ніх справ № 1480/5/868 від 08
жовтня 2012 р. «П ро організацію роботи щ одо інф ормаційної взаємодії
М іністерства ю стиції України, М іністерства внутріш ніх справ У країни та
Д ержавної виконавчої служби України, спільним наказом М іністерства
ю стиції України та М іністерства ф інансів України № 1701/3578/5 від 23
грудня 2011 р. «Про затвердж ення Порядку надання інф ормації Д ержав
ною податковою служ бою України на запити органів держ авної виконав
чої служби», наказом Міністерства юстиції України № 3544/5 від 19 грудня
2011 р. «П ро затвердж ення порядку надання інф ормації П енсійним фон
дом України на запи т органів держ авної виконавчої служби».
Водночас, державний виконавець при реалізації прав, передбачених
ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», зобов'язаний вико
ристовувати надані йому права й не допускати у своїй діяльності пору
ш ення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. При оскар
женні рішення, дії або бездіяльності державного виконавця застосовується
порядок оскарження, встановлений законодавством, а також судова прак
тика, зокрема, Постанова Пленуму Верховного суду України № 14 від 26
грудня 2003 р. «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або
бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та зве
рнень учасників виконавчого провадження», Постанова Пленуму Вищого
адміністративного суду України № 3 від 13 грудня 2010 р. «Про практику
застосування адміністративними судами законодавства у справах із приво
ду оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби»,
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 10 від 24 жов
тня 2011 р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господар-
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ським судам», Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ № 24-152/0/4-13 від 28 січня
2013 р. «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяль
ність державного виконавця чи інш ої посадової особи державної виконав
чої служби під час виконання судового ріш ення у цивільній справі».
З іншого ж боку, юридична відповідальність державного виконавця є за
собом впливу на його неправомірну поведінку. І він як спеціальний суб'єкт
(посадова особа) юридичної відповідальності наділений такими ознаками:
правові норми про відповідальність державних виконавців як посадових осіб
за порушення по службі враховують особливості служби як виду трудової
діяльності; для них встановлюється підвищена відповідальність, оскільки
наслідки правопорушень, пов'язаних з невиконанням службових обов'язків,
негативно проявляються за межами посади; існують спеціальні заходи відпо
відальності за службові правопорушення (пониження в посаді, пониження в
спеціальному званні, позбавлення рангу державного службовця); притягнен
н я державного виконавця до відповідальності за правопорушення не виклю
чає того, щ о ці ж його дії можуть бути кваліфіковані і як інший вид правопо
рушення (наприклад, адміністративна відповідальність державних виконав
ців за корупційні дії може наступати після застосування заходів дисципліна
рної відповідальності за це правопорушення.
Д о державного виконавця можуть бути застосовані всі традиційні ви
д и юридичної відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, цивіль
но-правова та кримінальна. За порушення законодавства державні вико
навці несуть дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому
законом. На практиці можна виділити два види дисциплінарної відповіда
льності держ авних виконавців: дисциплінарна відповідальність за прави
лами внутрішнього розпорядку; дисциплінарна відповідальність у порядку
підлеглості [8, с. 144]. Так, державні виконавці є державними службовцями
й на них пош ирюються положення Закону України № 3723-ХІІ від 16 груд
ня 1993 р. «Про державну службу» про застосування заходів дисциплінар
ного впливу (з 01 січня 2014 р. Закон № 3723-ХІІ втратив чинність на підста
ві Закону України № 4 0 5 0 ^ 1 від 17 листопада 2011 р. «Про державну служ
бу»). Відповідно до Закону України № 3723-ХІІ дисциплінарні стягнення
застосовуються д о державного службовця за невиконання чи неналежне
виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, пору
ш ення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за
вчинок, який заплямовує його як державного службовця або дискредитує
держ авний орган, у якому він працює.
У разі вчинення державним виконавцем під час виконання службових
обов'язків діяння, щ о має ознаки злочину чи адміністративного правопору
шення, він підлягає кримінальній чи адміністративній відповідальності в
порядку, установленому законом. Для практичної реалізації адміністративної
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відповідальності необхідні підстави застосування, щ о розкривають умови і
момент виникнення відповідальності конкретної особи. Аналіз ознак адмініс
тративної відповідальності дозволяє виділити три її підстави: нормативну,
тобто систему норм, щ о описують протиправне діяння й адміністративні
стягнення, встановлені за його вчинення; фактичну, тобто діяння конкретно
го суб'єкта, які порушують правові приписи, щ о охороняються адміністрати
вно-правовими санкціями (адміністративні проступки); процесуальну, тобто
процедуру накладення конкретного стягнення за конкретне адміністративне
правопорушення. Перші дві підстави адміністративної відповідальності зу
мовлюють її соціальну важливість. Для настання відповідальності необхідна
наявність усіх трьох підстав і саме в такій послідовності [9, с. 111]. Насамперед
повинна бути норма, щ о встановлює обов'язок і санкцію за його невиконан
ня. Потім може виникнути фактична підстава - протиправне діяння. За ная
вності норми й діяння, щ о її порушує, уповноважений суб'єкт у встановлено
му законом порядку повинен вирішити справу про адміністративне право
порушення. Так, зокрема, відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, державний виконавець може бути притягнутий до адмініс
тративної відповідальності за статтею 184-1 - за неправомірне використання
державного майна, за статтею 186 - за самоуправство та за статтею 212-3 - за
порушення права на інформацію.
Державний виконавець відповідно до свого правового статусу та вико
нуваних функцій є службовою особою, а тому може бути суб'єктом криміна
льних правопорушень, передбачених главою XVII Кримінального кодексу
України, зокрема, статтею 364 - зловживання владою або службовим стано
вищем, статтею 365 - перевищення влади або службових повноважень, стат
тею 366 - службове підроблення та статтею 367 - службова недбалість.
Законодавець визначив, щ о ш кода, заподіяна державним виконавцем
фізичним чи юридичним особам під час виконання рішення, підлягає від
ш кодуванню в порядку, передбаченому законом, за рахунок держави. Від
повідно до Закону України № 4901-УІ від 05 червня 2012 р. «Про гарантії
держави щ одо виконання судових рішень» кошти, виплачені за рішенням
суду про стягнення коштів, вважаються збитками державного бюджету.
Державний виконавець, дії якого призвели до збитків державного бюджету,
несе відповідальність згідно із законом [10, с. 47]. Таким чином, юридична
відповідальність державного виконавця є органічною складовою адмініст
ративно-правового статусу цього державного службовця.
Не менш важливе значення для характеристики адміністративноправового статусу державного виконавця має аналіз його соціальноправового захисту. Соціально-правовий захист працівників виконавчої
служби сприяє залученню н а цю службу найбільш здібних д о цього виду
діяльності фахівців. О днак практика досягнення цієї мети стикається з низ
кою проблем, серед яких центральною виявляється проблема м еж захисту
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[11, с. 49]. Стан соціально-правової захищ еності працівників виконавчої
служби сьогодні в цілому не забезпечує ні залучення на службу достойних
громадян, ні прагнення вже працюючих до розвитку власних службових
здібностей. За цих умов працювати в підрозділах виконавчої служби йдуть
особи, які не знаходять себе у цивільних структурах і задовольняються мі
німумом стабільності існуючого службового становища, або ті, хто давно
зв'язав своє життя зі службою і не ризикує змінювати цю прив'язаність, або
ті, хто прагне використовувати службовий стан з корисливою метою. Це є
кризовою межею соціально-правового захисту особового складу виконавчої
служби. Рух від неї в бік підвищення соціальної захищ еності працівників
сьогодні необхідний і актуальний, щ о безпосередньо пов'язано з відбором
громадян на роботу в органи виконавчої служби. Важливо, щ об на службу
до цієї складової виконавчої влади держави залучалися особи, для яких
важливими є не заходи соціально-правового захисту самі по собі, але й ус
відомлення соціальної плідності та важливості діяльності. Позитивно впли
ває й адекватна досліджуваній державній службі мотивація праці - праг
нення реалізувати себе в управлінні. Поєднання цих двох базових факторів
у формуванні ставлення до служби сприяє переборенню залежності дер
жавних службовців в оцінці своєї соціальної захищ еності від концентрації
уваги переважно на матеріальній складовій.
Обов'язковою умовою професійної діяльності державних службовців ви
конавчої служби є їх правова захищеність. Однак сьогодні захищеність органів
державної виконавчої служби перебуває на низькому рівні: не реалізується пра
во громадян на рівні умови прийняття на службу й не завжди службове просу
вання залежить від знань, досвіду та здібностей; існує недосконала практика
регламентації посадових обов'язків; спостерігається низька активність і недооці
нюється атестаційна робота; відсутня довіра службовців до офіційних структур,
покликаних захищати їх права; не спрацьовують у повній мірі механізми захис
ту працівників та членів їх сімей від насилля, погроз, кривди у зв'язку з вико
нанням ними службових обов'язків та рішень судів.
Одним із факторів, щ о забезпечують ефективність та безпеку такої ді
яльності, є кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист
здоров'я, честі, гідності працівників виконавчої служби. У цілому, в Кримі
нальному кодексі України і Кодексі України про адміністративні правопо
рушення досить ш ироко й детально регламентуються зміст кримінальних і
адміністративних правопоруш ень проти працівників виконавчої служби,
але через різні причини останні можливостями кримінально-правового та
адміністративно-правового захисту користуються не повністю. Такими
причинами є незнання законодавчих актів, щ о захищ ають працівників
виконавчої служби від злочинних посягань, неуважність до цієї проблеми
керівників, їх невимогливість до документального, юридично грамотного
оформлення правопоруш ень щ одо працівників [12, с. 131]. Звідси випли-
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ває, щ о хоча державні службовці органів виконавчої служби законодавст
вом України й наділені достатньо ш ироким правовим захистом, на прак
тиці ним користується лиш е незначна кількість працівників. У частини з
них виявляється такий стереотип поведінки, коли самому працівникові
добиватися справедливості незручно та й ніколи. Інші ж працівники свідо
мо не бажають втягуватись у тривалу боротьбу за відновлення справедли
вості, знаючи наперед, з якими труднощ ами вони будуть стикатись і в про
куратурі, і в суді, і скільки це забере у них моральних і фізичних сил. Тому
обов'язки щ одо захисту працівника державної виконавчої служби слід пок
ласти на відповідні підрозділи внутріш ньої безпеки або на підрозділи з
виховної та соціально-психологічної роботи виконавчої служби.
Послідовне та систематичне підвищ ення рівня соціально-правової
захищ еності держ авн их служ бовців виконавчої служби передбачає пос
тійне вдосконалення їх проф есійно-психологічної підготовки. Д ля цього
необхідно в процесі проф есійного навчання працівників служб та орга
нів держ авн ої виконавчої служ би постійно звертати увагу на проф есій
но-ділові якості співробітників, їх проф есійно-психологічну стійкість.
Висновки. Викладене дає підставу констатувати, щ о адміністратив
но-правовий статус держ авного виконавця потребує вдосконалення, а це
насамперед мож ливо зробити через удосконалення правового регулю
вання його окремих елементів, а саме: через чітке визначення прав,
обов'язків, розш ирення гарантій та конкретизацію відповідальності.
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М акуш ев П.В. Понятие и содержание административно-правового
статуса государственного исполнителя
Статья посвящена актуальным проблемам определения понятия и эле
ментов административно-правового статуса государственного исполнителя.
Систематизирована отечественная практика регулирования исполнительных
отношений. Сформулированы предложения изменений действующего отече
ственного законодательства.
Ключевые слова: административно-правовой статус, государственная ис

полнительная служба, государственный исполнитель, исполнительный процесс.
Makushev P.V. The concept and content administrative and legal status of
state executor
This article is devoted to actual problems of definition and elements of the
administrative and legal status of the bailiff. Through the analysis of individual
elements of the administrative and legal status of the bailiff brought the need to
improve their regulatory consolidation. In particular, the legislator has a more
specific list of powers and improve the state executive service of Ukraine, to sepa
rate them from functions and avoid the phrase «other powers» in their regulation.
The article revealed the expediency of separation of powers on administrative
activity of the power to direct Enforcement jurisdictions to facilitate the specification
of the legal status of each category of employees of the State Penitentiary Service of
Ukraine. A list of guarantees of the state executive service employees such species are:
to establish an additional paid holiday for years just in the executive service, the dura
tion of which will increase depending on the number of worked years; the results of
the work during the year it is advisable to pay an annual premium, the amount of
which will depend on the overall performance of the work, its effectiveness; allow
ance for retirement is a system of compulsory enforcement jurisdictions.
Revealed that one of the factors that ensure the effectiveness and safety of em
ployees of state executive service are criminal-legal and administrative-legal protec
tion of their health, honor and dignity. Systematized national practices for the regula-
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tion of executive relations. Suggestions for amendments to the national legislation
regarding the improvement of administrative and legal status through public en
forcement, extension of guarantees and specification of their responsibilities.
Key words: administrative and legal status, State Executive Service, state executor,

executive process.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ
НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННЮ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

У статті розглянуто актуальні проблеми нормативно-правового врегу
лювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії
незаконному заволодінню транспортними засобами.
Ключові слова: транспортний засіб, незаконне заволодіння, нормативно-

правове регулювання, інформаційне забезпечення, автоматизована інформаційна
система, інформатизація.
Постановка проблеми. Статистичні дан і щ одо вчинення незакон
ного заволодіння транспортними засобам и свідчать про наявність у віт
чизняних правоохоронних органів певних проблем з попередження, ви
явлення та припинення цих злочинів. Зокрема, у 2014 році в Єдиному
реєстрі досудових розслідувань було обліковано 12584 незаконних заволодінь транспортними засобами, з яких лиш е у 3352 - особам повідомле
но про підозру; у 2015 році зареєстровано 11423 зазначених криміналь
ни х правопоруш ень, з них у 3110 - особам повідомлено про підозру [1].
Водночас, в умовах протидії організованій, міжрегіональній злочин
ності, терористичним загрозам актуальною залишається проблема вдоскона
лення інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії
незаконному заволодінню транспортними засобами. Впровадження новітніх
інформаційних технологій у сферу протидії незаконному заволодінню
транспортними засобами пов'язано з удосконаленням технічних засобів
зв'язку, організації отримання, обробки й передачі вчасної, точної та до
стовірної інформації, особливо при викраденні транспортних засобів.
Своєчасний обмін достовірною інформацією збільшує можливість попере
дження незаконного заволодіння транспортними засобами.
Саме тому інф ормаційне забезпечення поліції щ одо протидії неза
конному заволодінню транспортними засобам и потребує належного
нормативно-правового врегулювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для розв'язання проблеми
застосування новітніх інформаційних технологій з метою протидії незакон
ному заволодінню транспортними засобами важливе значення мають наукові
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