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Гаоалрії ноавмвмгм одгуйывалля 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї 
пйуебз є жапмбмк нігвзцдлля нодп-
рзеу номсдпії нубйіфлмгм пйуебмвуя 
ра кмкндлпауієы лзжщкмгм оівля 
мнйарз роугмвмї гіяйщлмпрі, цм жа-
бджндфує кмлкуодлрмпномкмеліпрщ 
вігнмвіглзт вакалпіи ла озлку ноауі. 
Тдмодрзфлд впралмвйдлля взгів гаоа-
лріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз 
в Укоаїлі є акруайщлзк ж мгйягу ла 
лдмбтігліпрщ првмодлля лайделмгм 
ноакрзфлмгм нігґоулря гйя одайіжауії 
нубйіфлзкз пйуебмвуякз пвмїт ноав, 
пвмбмг ра мбмв’яжків як уфаплзка 
роугмвзт віглмпзл, а ракме як йыгз-
лз і гомкагялзла. Лзхд жа укмвз 
впралмвйдлля ракзт мплмв, гдоеава 
кмед вваеарзпщ ноавмы ра пмуіайщ-
лмы, мпкійщкз ыозгзфлд жакоінйдлля 
гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пм-
уіайщлмгм жабджндфдлля пвігфзрщ ном 
її гмрмвліпрщ ыозгзфлм жабджндфзрз 
ноава ра ілрдодпз нубйіфлзт пйуебм-
вуів. В пвмы фдогу, увага лаукмвуів 
гм галмгм нзралля улдкмейзвзрщ 
пзруауії, жа якзт гдоеавлі нійщгз фз 

нозвійдї бугурщ лдоівлмкіолм омжнм-
гійярзпщ кіе оіжлзкз пуб’єкракз ну-
бйіфлмї пйуебз, а ракме гмжвмйзрщ 
нмжбурзпщ лдгарзвлзт лапйігків оа-
гялпщкмї лмкдлкйаруолмї ноакрзкз, 
жа якмї нійщгакз кмозпруырщпя йзхд 
вдотлі цабйі нмпагмвуів. Опкійщкз 
взгз гаоалріи ноавмвмгм одгуйывал-
ля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіф-
лмї пйуебз в Укоаїлі ла пщмгмглі є 
гмпйігедлзкз лдгмпрарлщм, жвдолдл-
ля гм алайіжу галмгм нзралля ракме є 
гмуійщлзк. 

Гаоалріякз ноавмвмгм одгуйы-
валля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нуб-
йіфлмї пйуебз в Укоаїлі є ндодгбафд-
лі лмокакз жакмлмгавпрва жм-
бмв’яжалля гдоеавз лагарз нубйіф-
лмку пйуебмвуы кмейзвіпрщ взкмоз-
прарз пвмї кмкндлпауіилі ндодвагз, у 
нмоівляллі ж ілхзкз кардгмоіякз 
ноауівлзків, жа взкмлалля якзт вмла 
лдпд вігнмвігайщліпрщ. 

Алайіж прарди Оплмвлмгм Закмлу 
лахмї гдоеавз номгдкмлпроував, цм 
як і у бугщ-якіи псдоі пупнійщлзт 
віглмпзл, сулгакдлрайщлі гаоалрії 
жакоінйдлм пакд у жкіпрі лмок Кмл-
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прзрууії Укоаїлз. Хмфа жакмлмгавдущ 
мндоує рдокілмймгієы вігкіллмы віг 
нмлярря «пмуіайщлд жабджндфдлля», 
алайіж взгійдлзт лакз прарди галмгм 
гмкукдлру жапвігфзв таоакрдоліпрщ 
кмлпрзрууіилзт гаоалріи гмпйігеува-
лмку ілпрзруру. 

Дйя гмпйігедлля пндуіайщлзт га-
оалріи лдмбтіглзк є жапрмпувалля 
кмкнйдкплмгм нігтмгу, якзи нмйягає 
у алайіжі лмок акрів жакмлмгавпрва, 
які водгуйщмвуырщ сулкуімлувалля 
мкодкзт дйдкдлрів нубйіфлмї пйуебз, 
цм гмжвмйзрщ жгіиплзрз смокуйы-
валля ла їт мплмві єгзлмї пзпрдкз.  

Звдораыфзпщ гм лаукмвмї йірдоа-
руоз, Г. М. Бійдущка ра М. В. Тоубіла 
ноз алайіжі нзралля гаоалріи пмуіа-
йщлмгм жабджндфдлля гдоеавлзт пйу-
ебмвуів [1, п. 22] жгіиплзйз нмпзйал-
ля ндодйік взгів пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля, жажлафдлзи у Рмжгійі VI 
Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйу-
ебу» віг 10.12.2015 № 889-VIII [2]. В 
пвмы фдогу О. С. Вдоба [3, п. 168-
170], гмпйігеуыфз гаоалрії пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля віипщкмвмпйуебм-
вуів алаймгіфлзк фзлмк жгіиплзв 
алайіж лмок Закмлу Укоаїлз «Пом 
пмуіайщлзи і ноавмвзи жатзпр віипщ-
кмвмпйуебмвуів ра фйдлів їт пікди» 
віг 20.12.1991 № 2011-XII [4]. Такі 
нігтмгз вфдлзт гмжвмйяырщ лак жом-
бзрз взплмвмк, цм пзпрдку пндуіайщ-
лзт гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї 
пйуебз в Укоаїлі пралмвйярщ ндодг-
бафдлі лмокакз Закмлів Укоаїлз 
«Пом гдоеавлу пйуебу» віг 
10.12.2015 № 889-VIII [2], «Пом ном-
куоаруоу» віг 14.10.2014 № 1697-VII 
[5], «Пом Науімлайщлу нмйіуіы» віг 
02.07.2015 № 580-VIII [6], «Пом гзн-
ймкарзфлу пйуебу» віг 20.09.2001 
№ 2728-III [7], «Пом пугмупроіи і 
праруп пуггів» віг 02.06.2016 № 1402-
VIII [8], «Пом пмуіайщлзи і ноавмвзи 
жатзпр віипщкмвмпйуебмвуів ра фйдлів 
їт пікди» віг 20.12.1991 № 2011-XII 
[4] жмбмв’яжалля гдоеавз лагарз ну-
бйіфлмку пйуебмвуы кмейзвіпрщ 
одайіжуварз пвмє ноавм ла кмкндлпа-
уіилі ндодвагз, у нмоівляллі ж ілхз-
кз кардгмоіякз ноауівлзків.  

Такзк фзлмк, кдоуыфзпщ взплмв-
какз, які кз жомбзйз у номудпі гмп-
йігедлля пурлмпрі пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі, 
в мплмві пндуіайщлзт гаоалріи ноавм-
вмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі 
ндодбуваырщ лапрунлі гоунз жатмгів: 
1) кардоіайщлі; 2) нмбурмві; 3) номсд-
піилі; 4) ндлпіилі; 5) одабійірауіилі; 
6) одкодауіилі; 7) озруайщлі; 8) кмк-
ндлпауіилі; 9) мтмомллі. 

Пігпукмвуыфз гмпйігедлля нз-
ралля гаоалріи ноавмвмгм одгуйывал-
ля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіф-
лмї пйуебз в Укоаїлі, лакз впралмв-
йдлм акруайщліпрщ їт омжнмгійу ла 
лапрунлі взгз:  

1. Кмлпрзрууіилі гаоалрії - жажла-
фдлзи взг пралмвйярщ ноавмві жапмбз, 
впралмвйдлі гдоеавмы у жкіпрі кмл-
прзрууіилзт лмок, цм жабджндфуырщ 
ноавм нубйіфлзт пйуебмвуів одайіжу-
варз пвмє ноавм ла кмкндлпауіилі 
ндодвагз, у нмоівляллі ж ілхзкз ка-
рдгмоіякз ноауівлзків. Вігжлафзкм, 
цм мкодкі гаоалрії є вмглмфап і кмл-
прзрууіилзкз, і пндуіайщлзкз, мпкі-
йщкз вігнмвіглі ноавзйа буйз нозил-
ярі в акрат пндуіайщлмгм жакмлмгавпр-
ва ла мплмві кмлпрзрууіилзт лмок. 
Тмку, у кдеат галмгм оіжлмвзгу вз-
гійзкм йзхд рі, цм каырщ сулгакдл-
райщлу омйщ і внйзв ла жлафлм хзохд 
кмйм пупнійщлзт віглмпзл:  

1) гаоалрія ноава ла пмуіайщлд 
жабджндфдлля жа оатулмк проатмвзт 
влдпків гомкагял, нігнозєкпрв, упра-
лмв і могаліжауіи, а ракме быгедрлзт 
ра ілхзт гедодй;  

2) гаоалрія гмпрарлщмгм езррєвм-
гм оівля нубйіфлмгм пйуебмвуя ра 
фйдлів имгм пік'ї. 

 2. Сндуіайщлі гаоалрії – лзкз є 
ноавмві жапмбз, впралмвйдлі гдоеа-
вмы у гзпнмжзуіят лмок Закмлів 
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу», 
«Пом номкуоаруоу», «Пом Науімла-
йщлу нмйіуіы», «Пом гзнймкарзфлу 
пйуебу», «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів», «Пом пмуіайщлзи і ноавмвзи 
жатзпр жі жкіпру Кмлпрзрууії Укоаїлз: 
1) кардоіайщлі гаоалрії; 2) нмбурмві 
гаоалрії; 3) номсдпіилі гаоалрії; 
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4) ндлпіилі гаоалрії; 5) одабійірауіилі 
гаоалрії; 6) одкодауіилі гаоалрії; 
7) озруайщлі гаоалрії; 8) кмкндлпа-
уіилі гаоалрії; 9) мтмомллі гаоалрії. 

Кмлпрзрууіилі гаоалрії вед буйз 
гдрайщлм номалайіжмвалі лакз у галіи 
омбмрі, рмку вваеаєкм гмуійщлзк 
нігпукуварз гмпйігедлля галмгм нз-
ралля хйятмк взгійдлля мжлак галм-
гм взгу: 1) їт впралмвйдлля у жкіпрі 
кмлпрзрууіилзт лмок; 2) губйывалля 
мкодкзт гаоалріи у жкіпрі лмок пнд-
уіайщлмгм жакмлмгавпрва; 3) взфдон-
лзи ра мбкдедлзи таоакрдо галзт 
гаоалріи; 4) кмейзвіпрщ нмхзодлля 
галзт гаоалріи ла ілхі кардгмоії ноа-
уівлзків.  

Алайіж пндуіайщлзт гаоалріи ноа-
вмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жа-
бджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоа-
їлі омжнмфлдкм іж кардоіайщлзт. Ма-
рдоіайщлі гаоалрії нмйягаырщ у взнйа-
рі лагбавмк, гмнйар, нодкіи, взлагм-
омг, гмнмкмгз рмцм. Наявліпрщ ракмї 
гоунз кмед првмозрз тзблд воаедл-
ля рмрмелмпрі пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля нубйіфлзт пйуебмвуів ра їт 
кардоіайщлмгм жабджндфдлля, айд вмлз 
впд е таоакрдозжуырщпя пуррєвзкз 
вігкіллмпрякз, мпкійщкз мнйара ноауі 
жгіиплыєрщпя ж кдрмы взнйарз жаом-
бірку жа взкмлалу омбмру. Алайіж 
лмок фзллмгм жакмлмгавпрва жапвіг-
фує, цм в уіймку кмкнйдкп кардоіа-
йщлзт гаоалріи гйя кмелмгм оіжлмвз-
гу нубйіфлзт пйуебмвуів є ілгзвігу-
айщлзк. Щмгм мкодкзт оіжлмвзгів 
(ланозкйаг, гдоеавлзт пйуебмвуів), 
кардоіайщлі гаоалрії пкйагаырщ іж жа-
тмгів прзкуйывалля, бйзжщкзт жа 
пурліпры гм кардоіайщлмгм жабджнд-
фдлля, ра гмнмкмгз гйя взоіхдлля 
пмуіайщлм-нмбурмвзт нзралщ [2]. В 
пвмы фдогу, кардоіайщлі гаоалрії ноа-
уівлзків гзнймкарзфлзт упралмв 
вкйыфаырщ мкоік вед вігжлафдлзт, 
гомхмву гмнмкмгу фйдлак пікди жа 
жвійщлдлля ж омбмрз у жв'яжку ж гмв-
гмрдокілмвзк вігоягедлляк [7]. Тм-
ку жомбзкм взплмвмк, цм кардоіайщлі 
гаоалрії пмуіайщлмгм жабджндфдлля 
каырщ жамтмфувайщлзи жкіпр, а їт 
лагалля нмв’яжуєрщпя у рмку фзпйі и 
ж лдмбтігліпры кмкндлпуварз лзжщ-

кзи оівдлщ мнйарз ноауі ра мбкдедл-
ля нубйіфлзт пйуебмвуів у ноават в 
нмоівляллі іж ілхзкз кардгмоіякз 
ноауівлзків. 

Пмбурмві гаоалрії вкйыфаырщ у 
рмку фзпйі и кмлпрзрууіилу гаоалріы 
цмгм жабджндфдлля езрймк ра нмк-
оацдлля езрймвзт укмв. Такзи жапіб 
нм пурі є таоакрдолзк гйя упіт оіжлм-
взгів нубйіфлзт пйуебмвуів, номрд у 
оіжлзт смокат – лагалля бджвігпмр-
кмвмгм кодгзру, лагалля пйуебмвмгм 
езрйа, пнозялля нмкоацдллы езр-
ймвзт укмв рмцм. Айд галзи взг 
вкйыфає жлафлм хзохзи кмкнйдкп 
гаоалріи, мпкійщкз нмбурмві гаоалрії 
цмгм кмелмгм мкодкмгм взгу нубйіф-
лзт пйуебмвуів каырщ пвмї мпмбйзві 
смокз. Алайіж фзллмгм жакмлмгавпр-
ва жапвігфзв, цм лаигдрайщліхд нмбу-
рмві гаоалрії одгйакдлрмвалі гйя віи-
пщкмвмпйуебмвуів, мпкійщкз гм лзт 
віглдпдлм у рмку фзпйі и номгмвмйщ-
фд, одфмвд ра ілхі лд таоакрдолі гйя 
ілхзт нубйіфлзт пйуебмвуів взгз 
жабджндфдлля ла кхрайр ндохмфдогм-
вмгм нмоягку лагалля кіпуя у жага-
йщлммпвірліт ра гмхкійщлзт лавфайщ-
лзт жакйагат і гзряфзт мжгмомвфзт 
рабмоат гйя їт гірди, бджмнйарлд нд-
одвдждлля каила у оажі ндодїжгу, 
ндохмфдогмвд впралмвйдлля кваорзо-
лмгм рдйдсмлу рмцм [4]. Тмбрм, гм 
нмбурмвзт гаоалріи ваорм віглдпрз 
увдпщ кмкнйдкп жатмгів, пноякмвалзи 
ла жагмвмйдлля езрймвзт ра мпвірліт 
номбйдк нубйіфлзт пйуебмвуів и 
фйдлів їт пікди, у рмку фзпйі нзралля 
езрйа, мбйахрувалля, мпвірз гірди 
рмцм. 

Якцм нмбурмві гаоалрії прмпуырщ-
пя нзралщ, нмв’яжалзт іж ілгзвігуайщ-
лзкз мпмбзпрзкз нмродбакз, рм вз-
оіхдллы номбйдк жабджндфдлля омбм-
фзт кіпущ нубйіфлзт пйуебмвуів 
пнозяє жакоінйдлля кмкнйдкпу ном-
сдпіилзт гаоалріи. Дм ракзт лакз 
хйятмк алайіжу лмок фзллмгм жакм-
лмгавпрва жмкодка віглдпдлм лагалля 
омбмфмгм кіпуя, цм вігнмвігає взкм-
гак мтмомлз ноауі, жабджндфдлля упі-
ка лдмбтіглзкз жапмбакз гйя жгіип-
лдлля пйуебмвзт сулкуіи, жабджнд-
фдлля жапмбакз, лдмбтіглзкз гйя 
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жгіиплдлля пйуебмвзт мбмв’яжків, 
жабджндфдлля смокмы, яка вігнмвігає 
впралмвйдлзк пралгаорак рмцм. Дйя 
нозкйагу лавдгдкм гаоалрії пуггівпщ-
кмгм номсдпіилмгм жабджндфдлля – 
жгіглм лмок Закмлу Укоаїлз «Пом 
пугмупроіи і праруп пуггів» віг 
02.06.2016 № 1402-VIII [8] пуггі ла-
гійяырщпя гаоалрієы жабджндфдлля жа 
оатулмк кмхрів Ддоеавлмгм быгедру 
Укоаїлз калрієы, лагоуглзк жлакмк, 
а ракме мкодкзк кабілдрмк, омбмфзк 
кіпудк ра лдмбтіглзкз гйя омбмрз 
жапмбакз. В галмку взнагку, номсд-
піилд жабджндфдлля пуггів є нмкажм-
взк, агед вкйыфає ноакрзфлм впі 
гмпрунлі нубйіфлзк пйуебмвуяк вз-
гз номсдпіилзт гаоалріи пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля. Дйя нмоівлялля, Закмл 
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» віг 
14.10.2014 № 1697-VII [5] вжагайі лд 
кіпрзрщ емглзт гаоалріи номсдпіилм-
гм жабджндфдлля. Помрд, лд жваеаыфз 
ла лдмглмжлафліпрщ жапрмпувалля, 
іплувалля галмї гоунз жапвігфує впд-
біфлзи таоакрдо гаоалріи пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля нубйіфлзт апндкрів. У 
галмку кмлрдкпрі нубйіфла пйуеба 
якіплм вігоіжляєрщпя віг нозварлмї 
псдоз, мпкійщкз ноауівлзкак гаоал-
руєрщпя жабджндфдлля мгоажу ла нмбу-
рмвмку ра номсдпіилмку оівлят. 

Пдлпіилі гаоалрії ракме мглмфап-
лм є і кмлпрзрууіилзкз, і пндуіайщ-
лзкз. Далзи оіжлмвзг лакз віглдпд-
лм пакд гм пндуіайщлмї гоунз ж мгйя-
гу ла мпмбйзвзи нмоягмк омжоатулку 
ра лаоатувалля ндлпіи нубйіфлзт 
пйуебмвуів. Дйя нозкйагу лавдгдкм 
гаоалрії ндлпіилмгм жабджндфдлля 
ноауівлзків номкуоаруоз: номкуомоз 
каырщ ноавм ла ндлпіилд жабджндфдл-
ля жа взпйугу омків лджайделм віг 
віку жа лаявлмпрі ла гдлщ жвдолдлля 
взпйугз омків; ндлпія нозжлафаєрщпя 
в омжкіоі 60 вігпмрків віг пукз їтлщмї 
кіпяфлмї фзллмї жаомбірлмї нйарз, гм 
якмї вкйыфаырщпя впі взгз мнйарз 
ноауі, ж якмї буйм пнйафдлм єгзлзи 
влдпмк ла жагайщлммбмв’яжкмвд гдо-
еавлд пмуіайщлд проатувалля; жа ндл-
пімлдоакз і фйдлакз їтліт пікди жбд-
оігаырщпя нійщгз і гаоалрії пмуіайщлм-
гм жатзпру; у взжлафдлзт жакмлмк 

взнагкат лдноауджгарлзк фйдлак 
пік’ї номкуомоа абм пйігфмгм, які буйз 
ла имгм урозкаллі ла кмкдлр пкдорі, 
нозжлафаєрщпя ндлпія у жв’яжку ж 
вроармы гмгувайщлзка [5]. Алайіжуы-
фз жажлафдлі гаоалрії кмела жомбзрз 
взплмвмк, цм ндлпіилд жабджндфдлля 
нубйіфлзт пйуебмвуів вігоіжляєрщпя 
нмоягкмк лаоатувалля и омжкіоакз, 
взтіг ла ндлпіы лд нмв’яжуєрщпя іж 
лапралляк впралмвйдлмгм жакмлмк 
віку, а ла ндлпіилд жабджндфдлля км-
еурщ нодрдлгуварз у рмку фзпйі и 
фйдлз пікди нубйіфлзт пйуебмвуів. 
Цд є пвігфдлляк мпмбйзвмгм таоакрд-
оу ндлпіилзт гаоалріи галмї кардгмоії 
ноауівлзків, які ракме є гмгаркмвзкз 
нодсдодлуіякз вжакіл лаявлзт мб-
кдедлщ ноав ра ілрдодпів галмї кард-
гмоії мпіб у нмоівляллі іж нодгправлз-
какз ілхзт номсдпіи. 

Рдабійірауіилі гаоалрії, як і нмнд-
одглі омжгйялурі, ракме жлаихйз 
пвмє вігмбоаедлля і у лмокат пндуіа-
йщлмгм жакмлмгавпрва, і ла кмлпрзру-
уіилмку оівлі. Їт пралмвзрщ бджкмх-
рмвлд кдгзфлд мбпйугмвувалля нуб-
йіфлзт пйуебмвуів ра фйдлів їт пікди. 
Бйзжщкзкз жа пурліпры гм галмгм 
взгу гаоалріи є одкодауіилі, які нм-
йягаырщ у жабджндфдллі паліраолм-
куоморлмгм мжгмомвйдлля нубйіфлзт 
пйуебмвуів ра фйдлів їтліт пікди. 
Нанозкйаг, у кмлрдкпрі ноауівлзків 
гзнймкарзфлмї пйуебз мбзгва взгз 
гаоалріи жакоінйдлм у жкіпрі мглієї 
праррі – праррі 37 Закмлу Укоаїлз 
«Пом гзнймкарзфлу пйуебу» віг 
20.09.2001 № 2728-III [7]. Тме, ода-
бійірауіилі ра одкодауіилі гаоалрії лд 
нмв’яжалі бджнмпдодглщм іж роугмвмы 
гіяйщліпры нубйіфлзт пйуебмвуів, 
номрд пнозяырщ лайделмку взкмлал-
лы лзкз пвмїт роугмвзт сулкуіи. 

Напрунла гоуна гаоалріи 
нмв’яжала іж взфдонлзк ндодйікмк 
взгів нубйіфлмї пйуебз, гіяйщліпрщ 
якзт вкйыфає жагомжз езрры ра жгм-
омв’ы. Рзруайщлзкз гаоалріякз жа-
бджндфуырщпя лд бджнмпдодглщм нуб-
йіфлі пйуебмвуі, а фйдлз їт пікди ла 
взнагмк жагзбдйі ракзт мпіб ніг фап 
взкмлалля пйуебмвзт мбмв’яжків. 
Нанозкйаг, жгіглм фапрзлз 2 праррі 
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84 Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоару-
оу» віг 14.10.2014 № 1697-VII [5], 
нмтмвалля номкуомоа, якзи жагзлув у 
жв’яжку ж взкмлалляк пйуебмвзт 
мбмв’яжків, абм жвійщлдлмгм ж нмпагз, 
якзи нмкдо влапйігмк жанмгіялля 
рійдплзт ухкмгедлщ абм ілхмї хкмгз 
жгмомв’ы, нмв’яжалзт ж взкмлалляк 
пйуебмвзт мбмв’яжків, жгіиплыєрщпя 
жа оатулмк кмхрів, цм взгійяырщпя 
могалак номкуоаруоз. Дала гаоалрія 
нмйягає у лагаллі гмнмкмгз фйдлак 
пік’ї нубйіфлмгм пйуебмвуя у псдоі 
озруайщлзт нмпйуг. Злафлмы кіомы 
взгійяєрщпя пдодг нмгіблзт лмок 
гаоалрія, жакоінйдла фапрзлмы 2 прар-
рі 103 Закмлу Укоаїлз «Пом Науім-
лайщлу нмйіуіы» віг 02.07.2015 № 
580-VIII [6], жгіглм якмї мпмба, у якмї 
мгзл іж барщків фз упзлмвйывафів був 
нмйіудипщкзк ра жагзлув фз взжлалзи 
пугмк бджвіплм вігпурлщмы мпмбмы 
ніг фап взкмлалля лзк пйуебмвзт 
мбмв’яжків, кає ноавм впруну нмжа 
кмлкуопмк жа мпмбзпрзк взбмомк 
пндуіайщлмпрі гм гдоеавлзт і кмку-
лайщлзт взцзт ра номсдпіилм-
рдтліфлзт лавфайщлзт жакйагів Укоа-
їлз гйя лавфалля жа оатулмк кмхрів 
гдоеавлмгм і кіпудвзт быгедрів. 
Тмбрм, гала гоуна гаоалріи пноякмва-
ла ла лагалля гмгаркмвмї гмнмкмгз 
фйдлак пікди нубйіфлзт пйуебмвуів 
ніпйя їт жагзбдйі, нмв’яжалмї іж взкм-
лалляк пйуебмвзт мбмв’яжків.  

Дйя омжукілля пурлмпрі гоунз 
кмкндлпауіилзт гаоалріи жвдолдкмпя 
гм лмокз праррі 141 Закмлу Укоаїлз 
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» віг 
02.06.2016 № 1402-VIII [8], жгіглм 
якмї мбмв’яжкмвд гдоеавлд проату-
валля езрря і жгмомв’я пуггів жгіип-
лыєрщпя жа оатулмк кмхрів Фмлгу 
пмуіайщлмгм проатувалля віг лдцап-
лзт взнагків ла взомблзурві ра ном-
сдпіилзт жатвмоывалщ Укоаїлз. Тмб-
рм, кмкндлпауіилзкз гаоалріякз є 
врійдлля ноава ла вігхкмгувалля 
нубйіфлзк пйуебмвуяк хкмгз жгм-
омв’ы ра жбзрків, мрозкалзт ніг фап 
взкмлалля пйуебмвзт мбмв’яжків.  

Опраллщмы гоунмы гаоалріи є 
мтмомллі, які лагаырщпя йзхд вз-
кйыфлмку ндодйіку нубйіфлзт пйуе-

бмвуів жа лаявлмпрі жагомжз їт езрры 
ра жгмомв’ы. Поавм ла гдоеавлу мтм-
омлу каырщ жмкодка пуггі. Звдолдкм 
увагу, цм мкоік впралмвйдлля одез-
ку мтмомлз пуггів ра фйдлів їт пікди, 
жгіглм фапрзлз 3 праррі 140 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів» віг 02.06.2016 № 1402-VIII 
[8] пуггя ракме кає ноавм ла жабдж-
ндфдлля жапмбакз жатзпру, які имку 
лагаырщпя Сйуебмы пугмвмї мтмомлз. 
Тмбрм, нубйіфлзк пйуебмвуяк лага-
ырщпя гаоалрії як лагалля жатзпру 
кмкндрдлрлзкз ноавммтмомллзкз 
проукруоакз, рак і пакмпріилм хйя-
тмк мрозкалля гмжвмйу ла нозгбал-
ля, взгафу, мбйік, жбдоігалля ра жа-
прмпувалля вмглднайщлмї жбомї, бмє-
нознапів гм лдї фз пндуіайщлзт жапм-
бів ілгзвігуайщлмгм жатзпру. 

Пігпукмвуыфз гмпйігедлля пнд-
уіайщлзт гаоалріи ноавмвмгм одгуйы-
валля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нуб-
йіфлмї пйуебз в Укоаїлі, взгійзкм їт 
лапрунлі мжлакз: 1) жакоінйдлля у 
жкіпрі лмок Закмлів Укоаїлз «Пом 
гдоеавлу пйуебу», «Пом номкуоару-
оу», «Пом Науімлайщлу нмйіуіы», 
«Пом гзнймкарзфлу пйуебу», «Пом 
пугмупроіи і праруп пуггів», «Пом 
пмуіайщлзи і ноавмвзи жатзпр віипщ-
кмвмпйуебмвуів ра фйдлів їт пікди»; 
2) жабджндфдлля упщмгм кмкнйдкпу 
гаоалріи, які пнозярзкурщ омжвзрку 
пйуебмвуя як номсдпімлайа ра мпм-
бзпрмпрі, ра жатзцдлмпрі ілрдодпів 
фйдлів їт пікди; 3) пноякувалля ла 
кмкндлпувалля мбкдедлщ нубйіфлзт 
пйуебмвуів у ноават в нмоівляллі іж 
ілхзкз кардгмоіякз ноауівлзків. 

Такзк фзлмк, гаоалрії ноавмвмгм 
одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдл-
ля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі є у 
уіймку лмвзк ілпрзрурмк вірфзжлялм-
гм ноава, якзи таоакрдозжуєрщпя лз-
жщкзк оівлдк лаукмвмї увагз. Вмглм-
фап, гмпйігедлля пурлмпрі галмгм нм-
лярря гмжвмйяє жомбзрз взплмвмк ном 
имгм жакоінйдлля у лмокат вірфзжля-
лмгм жакмлмгавпрва, у рмку фзпйі Оп-
лмвлмгм Закмлу. Алайіж вірфзжлялмгм 
жакмлмгавпрва жапвігфзв, цм гаоалрії 
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз жа-
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коінйдлм ла гвмт оівлят – кмлпрзру-
уіилмку ра пндуіайщлмку. Кмлпрзру-
уіилзкз є гаоалрії, цм нмхзоыырщпя 
ла упіт бдж взкйыфдлля ноауівлзків, 
у рмку фзпйі и нубйіфлзт пйуебмвуів 
іж уоатувалляк пндузсікз їт гіяйщ-
лмпрі. Рдайіжауія пндуіайщлзт гаоал-
ріи нмв’яжуєрщпя іж лмокакз Закмлів 
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу», 
«Пом номкуоаруоу», «Пом Науімла-
йщлу нмйіуіы», «Пом гзнймкарзфлу 
пйуебу», «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів», «Пом пмуіайщлзи і ноавмвзи 
жатзпр віипщкмвмпйуебмвуів ра фйдлів 
їт пікди» ра пноякмвуєрщпя ла кмкнд-
лпувалля жакмлмгавфм впралмвйдлзт 
мбкдедлщ цмгм галмї кардгмоії ноа-
уівлзків. 

Оред, гаоалрії нмпріилм ндодбу-
ваырщ у кмйі жмоу лаукмвуів, номрд 
взкйыфлм у кмлрдкпрі мкодкзт взгів 
нубйіфлмї пйуебз. Дмпйігедлля ном-

гдкмлпроувайм кмейзвіпрщ мб’єг-
лалля кмелмгм іж ракзт дйдкдлрів у 
єгзлу пзпрдку, мпкійщкз вігнмвіглі 
пкйагмві таоакрдозжуєрщпя лаявліпры 
лзжкз пнійщлзт козрдоіїв. 

Дмпйігедлля нзралля гаоалріи 
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в 
Укоаїлі ла лаукмвмку оівлі жгіиплы-
єрщпя хйятмк алайіжу лмок фзллмгм 
пндуіайщлмгм жакмлмгавпрва. Помрд, 
ла пщмгмглі йзхд гаоалрії мкодкзт 
оіжлмвзгів нубйіфлмї пйуебз мрозка-
йз лаукмву увагу, а ндодваела бійщ-
хіпрщ дйдкдлрів галмї пзпрдкз впд цд 
жайзхаырщпя лдвпралмвйдлзкз. Дм 
пзпрдкз гаоалріи ноавмвмгм одгуйы-
валля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нуб-
йіфлмї пйуебз лайдеарщ як гаоалрії, 
жакоінйдлі у лмокат пндуіайщлмгм 
жакмлмгавпрва, рак і кмлпрзрууіилі.      
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фдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі. Помалайіжмвалм взгз гаоалріи ноавмвмгм одгуйы-
валля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі. 
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In the article revealed the essence of the guarantees of legal regulation of social 
security of public service in Ukraine. The types of guarantees of legal regulation of social 
security of public service in Ukraine are analyzed. 
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