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Поавм гомкагял ла мб'єглалля 
ндодгбафдлм пр. 36 Кмлпрзрууії Укоа-
їлз, яка ндодгбафає, цм гомкагялз 
Укоаїлз каырщ ноавм ла пвмбмгу 
мб'єглалля у нмйірзфлі наорії ра гом-
кагпщкі могаліжауії гйя жгіиплдлля і 
жатзпру пвмїт ноав і пвмбмг ра жагм-
вмйдлля нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, 
пмуіайщлзт, куйщруолзт ра ілхзт 
ілрдодпів, жа взляркмк мбкдедлщ, 
впралмвйдлзт жакмлмк в ілрдодпат 
лауімлайщлмї бджндкз ра гомкагпщкмгм 
нмоягку, мтмомлз жгмомв'я лапдйдлля 
абм жатзпру ноав і пвмбмг ілхзт йы-
гди [1]. Вігнмвіглм уі нмймедлля 
каырщ ндокалдлрлу акруайщліпрщ ра  
є мб’єкрмк багарщмт лаукмвм-
нозкйаглзт гмпйігедлщ. Тмку і кд-
рмы галмї праррі є номгмведлля мбгм-
вмодлля нзралщ цмгм одайіжауії жа-
жлафдлзт нмймедлщ, мпкійщкз жкіпр ра 

алайіж пуфаплзт лаукмвзт гмпйігедлщ 
оіжлзт сулгакдлрайщлзт, кмкнйдкп-
лзт ра гайуждвзт лаук пвігфзрщ, цм 
каиед впі аврмоз узт гмпйігедлщ у 
вйаплзт лаукмвзт ноауят нмпріилм 
жвдораырщпя гм оіжлмкалірлзт нзралщ 
цмгм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм пра-
рупу ракзт роагзуіилзт пуб'єкрів 
агкіліпроарзвлмгм ноава як гомкаг-
пщкі мб'єглалля в їт оіжлмкалірлзт 
смокат.  

Сндуіайщлзкз жакмлакз Укоаїлз 
ном мкодкі взгз гомкагпщкзт мб'єг-
лалщ, Цзвійщлзк ра Гмпнмгаопщкзк 
кмгдкпакз взжлафаырщпя мпмбйзвмпрі 
ноавмвмгм прарупу: нмйірзфлзт нао-
ріи, номсдпіилзт пніймк, одйігіилзт 
могаліжауіи, нігнозєклзущкзт урвм-
одлщ ра іл. 

Оплмвлзк жакмлмк, якзи взжла-
фає бажмві жапагз цмгм првмодлля, 
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одєпроауії, сулкуімлувалля ра ноз-
нзлдлля гіяйщлмпрі гомкагпщкзт 
мб'єглалщ є Закмл Укоаїлз «Пом 
гомкагпщкі мб'єглалля». Вігнмвіглм 
гм ущмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру 
жа могаліжауіилм-ноавмвмы смокмы 
гомкагпщкд мб'єглалля урвмоыєрщпя 
як гомкагпщка могаліжауія абм гом-
кагпщка пнійка. Гомкагпщка могаліжа-
уія – уд гомкагпщкд мб'єглалля, жа-
плмвлзкакз ра фйдлакз (уфаплзка-
кз) якмгм є сіжзфлі мпмбз. А гомкаг-
пщка пнійка - уд гомкагпщкд мб'єглал-
ля, жаплмвлзкакз якмгм є ыозгзфлі 
мпмбз нозварлмгм ноава, а фйдлакз 
(уфаплзкакз) кмеурщ бурз ыозгзфлі 
мпмбз нозварлмгм ноава ра сіжзфлі 
мпмбз [2]. 

Згіглм жі пр. 3 Закмлу «Пом гом-
кагпщкі мб'єглалля» гомкагпщкі мб'є-
глалля урвмоыырщпя і гіырщ ла 
нозлузнат: гмбомвійщлмпрі; пакмвоя-
глмпрі; війщлмгм взбмоу рдозрмоії 
гіяйщлмпрі; оівлмпрі ндодг жакмлмк; 
вігпурлмпрі каилмвмгм ілрдодпу їт 
фйдлів (уфаплзків); номжмомпрі, вігк-
озрмпрі ра нубйіфлмпрі.  

За взжлафдлляк жакмлмгавуя уі 
мплмвлі жапагз ндодгбафаырщ, цм: 
гмбомвійщліпрщ – уд ноавм  мпмбз ла 
війщлу уфапрщ абм лдуфапрщ у гомкаг-
пщкмку мб'єглаллі, у рмку фзпйі в 
имгм урвмодллі, впруні в ракд мб'єг-
лалля абм нознзлдллі фйдлпрва (уфа-
прі) в лщмку; пакмвоягліпрщ – уд ноа-
вм фйдлів (уфаплзків) гомкагпщкмгм 
мб'єглалля пакмпріилм жгіиплыварз 
уноавйілля гіяйщліпры гомкагпщкмгм 
мб'єглалля вігнмвіглм гм имгм кдрз 
(уійди), взжлафарз ланоякз гіяйщлм-
прі, а ракме лдвроуфалля могалів ну-
бйіфлмї агкіліпроауії в гіяйщліпрщ 
гомкагпщкмгм мб'єглалля, коік взна-
гків, взжлафдлзт жакмлмк; війщлзи 
взбіо рдозрмоії гіяйщлмпрі – уд ноавм 
гомкагпщкзт мб'єглалщ пакмпріилм 
взжлафарз рдозрмоіы пвмєї гіяйщлмпрі, 
коік взнагків, взжлафдлзт жакмлмк; 
оівліпрщ ндодг жакмлмк мжлафає, цм 
гомкагпщкі мб'єглалля є оівлзкз у 
пвмїт ноават ра мбмв'яжкат вігнмвіглм 
гм жакмлу ж уоатувалляк могаліжа-
уіилм-ноавмвмї смокз, взгу ра/абм 
прарупу ракмгм мб'єглалля; вігпур-

ліпрщ каилмвмгм ілрдодпу мжлафає, цм 
фйдлз (уфаплзкз) гомкагпщкмгм мб'є-
глалля лд каырщ ноава ла фапрку 
каила гомкагпщкмгм мб'єглалля ра лд 
вігнмвігаырщ жа имгм жмбмв'яжаллякз. 
Дмтмгз абм каилм (акрзвз) гомкаг-
пщкмгм мб'єглалля лд нігйягаырщ омж-
нмгійу кіе имгм фйдлакз (уфаплзка-
кз) і лд кмеурщ взкмозпрмвуварзпя 
гйя взгмгз бугщ-якмгм мкодкмгм фйд-
ла (уфаплзка) гомкагпщкмгм мб'єг-
лалля, имгм нмпагмвзт мпіб (коік 
мнйарз їт ноауі ра вігоатувалщ ла 
пмуіайщлі жатмгз); номжмоіпрщ ра вігк-
озріпрщ – уд ноавм впіт фйдлів (уфап-
лзків) гомкагпщкмгм мб'єглалля карз 
війщлзи гмпрун гм ілсмокауії ном 
имгм гіяйщліпрщ, у рмку фзпйі ном 
нозилярі гомкагпщкзк мб'єглалляк 
оіхдлля ра жгіиплдлі жатмгз, а ракме 
мбмв'яжмк гомкагпщкмгм мб'єглалля 
жабджндфуварз ракзи гмпрун. Пубйіф-
ліпрщ мжлафає, цм гомкагпщкі мб'єг-
лалля ілсмокуырщ гомкагпщкіпрщ ном 
пвмї кдру (уійі) ра гіяйщліпрщ. 

Опмбйзвіпры ноавмвмгм прарупу 
гомкагпщкзт мб'єглалщ є рд, цм узк 
пуб’єкрак лд кмеурщ лагаварзпя вйа-
глі нмвлмваедлля, коік взнагків, 
ндодгбафдлзт жакмлмк. Так, ланоз-
кйаг, вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії ра 
Закмлу Укоаїлз «Пом уфапрщ гомка-
гял в мтмомлі гомкагпщкмгм нмоягку і 
гдоеавлмгм кмогмлу» гомкагялз 
Укоаїлз каырщ ноавм првмоыварз в 
упралмвйдлмку узк Закмлмк нмоягку 
гомкагпщкі мб'єглалля гйя уфапрі в  
мтмомлі гомкагпщкмгм нмоягку і гдо-
еавлмгм кмогмлу, пнозялля могалак  
кіпудвмгм пакмвоягувалля,  ноавмм-
тмомллзк могалак, Ддоеавліи ноз-
кмогмлліи пйуебі Укоаїлз ра могалак  
взкмлавфмї вйагз, а ракме нмпагмвзк 
мпмбак у жанмбігаллі ра нознзлдллі 
агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ і 
жймфзлів, жатзпрі езрря ра жгмомв'я 
гомкагял, ілрдодпів пупнійщпрва і  
гдоеавз віг номрзноавлзт нмпягалщ, 
а ракме у ояруваллі йыгди і каила  
ніг фап прзтіилмгм  йзта ра  ілхзт 
лагжвзфаилзт мбправзл. Срарря 9 
ущмгм Закмлу взжлафає мплмвлі жа-
вгалля узт гомкагпщкзт смокувалщ 
як у псдоі мтмомлз гомкагпщкмгм нм-
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оягку, рак і у псдоі мтмомлз гдоеав-
лмгм кмогмлу[3]. 

Звдолдкм увагу, цм гйя взкмлал-
ля взжлафдлзт жавгалщ вігнмвіглм гм 
пр. 13 жажлафдлмгм Закмлу гомкагпщ-
кзк смокувалляк ж мтмомлз гомкаг-
пщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу 
лагалі ндвлі вйаглі нмвлмваедлля 
цмгм жапрмпувалля, лапакндодг, аг-
кіліпроарзвлм-нозкупмвзт жатмгів, а 
пакд: 

- гмправйярз  гм могалів Науім-
лайщлмї нмйіуії, в нігомжгійз Ддоеав-
лмї нозкмогмллмї пйуебз Укоаїлз, 
храб гомкагпщкмгм смокувалля ж 
мтмомлз  гомкагпщкмгм нмоягку абм 
гомкагпщкзи нулкр мтмомлз нмоягку, 
нозкіцдлля взкмлавфмгм могалу пд-
йзцлмї, пійщпщкмї оагз мпіб, які вфз-
лзйз  агкіліпроарзвлд ноавмнмоу-
хдлля, ж кдрмы имгм нознзлдлля, 
якцм взфдоналм ілхі жатмгз внйзву, 
впралмвйдлля мпмбз нмоухлзка, 
пкйагдлля номрмкмйу ном агкіліпроа-
рзвлд ноавмнмоухдлля у оажі лдкме-
йзвмпрі пкйапрз имгм ла кіпрі вфз-
лдлля ноавмнмоухдлля, якцм пкйа-
гдлля номрмкмйу є мбмв'яжкмвзк; 

- взкагарз віг гомкагял гмгдо-
еалля ноавмнмоягку, нознзлдлля 
агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ і 
жймфзлів, гмгдоеалля одезку гдоеа-
влмгм кмогмлу, в рмку фзпйі ла рдоз-
рмоіят, цм кдеуырщ ж гдоеавлзк 
кмогмлмк, гд нозкмогмллу пкугу лд 
взжлафдлм;  

- у оажі нігмжоз у вфзлдллі агкі-
ліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ і жйм-
фзлів ндодвіоярз у гомкагял гмкукд-
лрз, цм нмпвігфуырщ їт мпмбу; 

- втмгзрз гм кйубів, кілмрдароів,   
прагімлів, ілхзт гомкагпщкзт кіпущ і 
нозкіцдлщ жа жгмгмы вйаплзка фз 
унмвлмваедлмгм лзк могалу гйя нд-
одпйігувалля ноавмнмоухлзка, якзи 
ндодтмвуєрщпя, абм нознзлдлля агкі-
ліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ фз жйм-
фзлів;  

- пкйагарз номрмкмйз ном агкілі-
проарзвлі ноавмнмоухдлля ра гдякі 
іл. [3]. 

За жагайщлзк ноавзймк урвмодл-
ля гомкагпщкмгм мб'єглалля жгіип-
лыєрщпя ла упралмвфзт жбмоат имгм 

жаплмвлзків ра мсмокйыєрщпя ном-
рмкмймк. Юозгзфла мпмба нозварлм-
гм ноава бдод уфапрщ в урвмодллі 
гомкагпщкмї пнійкз фдодж пвмгм кдоі-
влзка абм ілхмгм унмвлмваедлмгм 
нодгправлзка, якзи гіє ла нігправі 
гмвіодлмпрі ла вфзлдлля гіи цмгм 
урвмодлля гомкагпщкмї пнійкз. Гом-
кагпщкі мб'єглалля гіырщ ла нігправі 
вйаплзт прарурів, які жарвдогеуырщ-
пя ла упралмвфзт жбмоат. Гомкагпщкд 
мб'єглалля, жаодєпромвалд в упралм-
вйдлмку жакмлмк нмоягку вігнмвіглм 
гм пр. 19 Закмлу «Пом гомкагпщкі 
мб'єглалля», кмед карз впдукоаїл-
пщкзи праруп жа лаявлмпрі у лщмгм 
вігмкодкйдлзт нігомжгійів у бійщхм-
прі агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт 
мгзлзущ коаїлз, і якцм ракд гомкаг-
пщкд мб'єглалля нігрвдогзйм ракзи 
праруп у нмоягку, впралмвйдлм-
ку Закмлмк Укоаїлз "Пом гдоеавлу 
одєпроауіы ыозгзфлзт мпіб, сіжзф-
лзт мпіб - нігнозєкуів ра гомкагпщ-
кзт смокувалщ" [2]. 

Закмлмгавдущ лакагаєрщпя кмлк-
одрзжуварз ноава гомкагпщкзт мб'єг-
лалщ у віглмплм взжлафдлмї гзпнмжз-
уії пр. 21 Закмлу «Пом гомкагпщкі 
мб'єглалля», цм гйя жгіиплдлля пвмєї 
кдрз (уійди) гомкагпщкд мб'єглалля 
кає ноавм: війщлм нмхзоыварз ілсм-
окауіы ном пвмы гіяйщліпрщ, номна-
гуварз пвмы кдру (уійі); жвдорарзпя у 
нмоягку, взжлафдлмку жакмлмк, гм 
могалів гдоеавлмї вйагз, могалів 
вйагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт 
нмпагмвзт і пйуебмвзт мпіб ж номнм-
жзуіякз (жауваедллякз), жаявакз 
(кймнмраллякз), пкаогакз; мгдоеува-
рз у нмоягку, взжлафдлмку жакмлмк, 
нубйіфлу ілсмокауіы, цм жлатмгзрщ-
пя у вмймгіллі пуб'єкрів вйаглзт нмв-
лмваедлщ, ілхзт омжнмояглзків нуб-
йіфлмї ілсмокауії; боарз уфапрщ у 
нмоягку, взжлафдлмку жакмлмгавпр-
вмк, у омжомбйдллі номдкрів лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів, цм взгаырщпя 
могалакз гдоеавлмї вйагз, могалакз 
вйагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля і 
прмпуырщпя псдоз гіяйщлмпрі гомкаг-
пщкмгм мб'єглалля ра ваейзвзт нз-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15


Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих . . . 
 

 

           55  

ралщ гдоеавлмгм і пупнійщлмгм езрря; 
номвмгзрз кзолі жібоалля; жгіиплы-
варз ілхі ноава, лд жабмомлдлі жакм-
лмк [2]. 

Взжлафдлі і мплмвлі жапагз цмгм 
нознзлдлля гіяйщлмпрі гомкагпщкмгм 
мб'єглалля. Так, жгіглм жі пр. 25 За-
кмлу «Пом гомкагпщкі мб'єглалля» 
іплує гмбомвійщлзи пнмпіб нознзлдл-
ля гіяйщлмпрі гомкагпщкмгм мб'єглал-
ля  (пакмомжнупк) жа оіхдлляк гом-
кагпщкмгм мб'єглалля, якд кмед бурз 
нозилярзк взцзк могалмк уноав-
йілля гомкагпщкмгм мб'єглалля, у 
взжлафдлмку прарурмк нмоягку, хйя-
тмк пакмомжнупку абм одмогаліжауії; 
ра нознзлдлля гіяйщлмпрі гомкагпщ-
кмгм мб'єглалля жа оіхдлляк пугу 
ном жабмомлу (нозкупмвзи омжнупк) 
гомкагпщкмгм мб'єглалля. Познзлдл-
ля гіяйщлмпрі гомкагпщкмгм 
мб’єглалля вігбуваєрщпя в нмоягку, 
взжлафдлмку Закмлмк Укоаїлз «Пом 
гдоеавлу одєпроауіы ыозгзфлзт 
мпіб, сіжзфлзт мпіб - нігнозєкуів ра 
гомкагпщкзт смокувалщ». Поз ущмку 
якцм ваормпрі каила гомкагпщкмгм 
мб'єглалля жі прарупмк ыозгзфлмї 
мпмбз, якд бджнмпдодглщм жгіиплыє 
нігнозєклзущку гіяйщліпрщ і цмгм 
якмгм нозилярм оіхдлля ном йіквіга-
уіы, лдгмпрарлщм гйя жагмвмйдлля 
взкмг кодгзрмоів, йіквігармо (йікві-
гауіила кмкіпія) жмбмв'яжалзи жвдо-
лурзпя гм гмпнмгаопщкмгм пугу іж жа-
явмы ном нмоухдлля пноавз ном ба-
лкоурпрвм ракмгм гомкагпщкмгм мб'єг-
лалля вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз 
"Пом віглмвйдлля нйармпномкмелмп-
рі бмоелзка абм взжлалля имгм балк-
оурмк" [2]. 

Ддоеавлзи лагйяг ра кмлромйщ жа 
гмрозкалляк жакмлу гомкагпщкзкз 
мб'єглаллякз жгіиплыырщ могалз 
взкмлавфмї вйагз, могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля у нмоягку, взжлафд-
лмку жакмлмк. Як ла нмгйяг аврмоа 
праррі у рдмодрзфлмку апндкрі буйм б 
кмозплзк омжкдеуварз кмлромйщлу 
ра лагйягмву гіяйщліпрщ в жайделмпрі 
віг пуб’єкру жгіиплдлля. 

Гомкагпщкд мб’єглалля вігнмвіг-
лм гм пр. 28 Закмлу «Пом гомкагпщкі 
мб'єглалля» кмед бурз жабмомлдлм 

пугмк жа нмжмвмк унмвлмваедлмгм 
могалу ж нзралщ одєпроауії в оажі вз-
явйдлля мжлак нмоухдлля гомкагпщ-
кзк мб’єглалляк взкмг прарди 36, 37 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, праррі 4  Закм-
лу «Пом гомкагпщкі мб'єглалля». За-
бмомла гомкагпщкмгм мб'єглалля кає 
лапйігкмк нознзлдлля имгм гіяйщлм-
прі у нмоягку, впралмвйдлмку Закм-
лмк Укоаїлз «Пом гдоеавлу одєпр-
оауіы ыозгзфлзт мпіб, сіжзфлзт мпіб 
- нігнозєкуів ра гомкагпщкзт смоку-
валщ». Сноава ном жабмомлу гомкаг-
пщкмгм мб'єглалля омжгйягаєрщпя у 
нмоягку, впралмвйдлмку Кмгдкпмк 
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоа-
їлз [2]. 

Алайіж лавфайщлм-лаукмвмї йірд-
оаруоз пвігфзрщ, цм гомкагпщкі мб'є-
глалля кйапзсікуырщпя жа оіжлзкз 
мжлакакз. Навдгдкм лаибійщх омжнм-
впыгедлі ра пйухлі кйапзсікауії. 
Так, жа проукруолмы нмбугмвмы ра 
могаліжауієы (цм жайдеарщ віг кдрз, 
мплмвлзт нмймедлщ праруру, фйдлпр-
ва, жаплмвлзків ра іл.) їт укмвлм км-
ела нмгійзрз ла: гомкагпщкі мб'єг-
лалля, првмодлі жа жагайщлзк ілрд-
одпмк вйаплзт фйдлів (ра/абм жаплмв-
лзків) ра гомкагпщкі пакмгіяйщлі 
мб'єглалля, цм првмоыырщпя гйя гм-
пяглдлля ндвлмї кдрз. 

Гомкагпщкі мб'єглалля, првмодлі 
жа жагайщлзк ілрдодпмк вйаплзт фйд-
лів (ра/абм жаплмвлзків) – роагз-
уіилм уд лайделм могаліжауіилм 
мсмокйдлі, гмбомвійщлі мб’єглалля 
гомкагял, які ндодваелм кмела та-
оакрдозжуварз пноякмваліпры цмгм 
жагмвмйдлля ра жатзпру ілрдодпів 
вйаплзт фйдлів (ра/абм жаплмвлзків), 
цм гіырщ жа вйаплзк прарурмк ла 
мплмві жакмлмгавфм взжлафдлзт ра 
кмонмоарзвлзт нозлузнів. Дм лзт 
лайдеарщ номспнійкмві, нігнозєк-
лзущкі, рвмофі, кмймгіелі ра еілмфі, 
одйігіилі, оіжлмкалірлі гмбомвійщлі 
рмваозпрва ра ілхі мб'єглалля. Ці 
мбґєглалля, як ноавзйм, каырщ ндо-
пндкрзвлі номгоаклі уійі, омжгайу-
едлу проукруоу, одрдйщлм омжомбйдлі 
прарурз, ндодваелм сікпмвалд фйдлп-
рвм. Ріжлмвзгмк узт мб'єглалщ кме-
ла лажварз і гомкагпщкі оутз. Цд 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4276#n4276
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/paran37#n37
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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ндодваелм нмйірзфлі (и лднмйірзфлі 
ракме) мб'єглалля гомкагял, які 
нмв’яжалі пзпрдкарзфлзк пнівомбір-
лзурвмк жаоагз жагмвмйдлля ра жа-
тзпру гомкагялпщкзт ілрдодпів абм 
ілхзт пмуіайщлм-нмйірзфлзт ілрд-
одпів. 

Гомкагпщкі пакмгіяйщлі мб'єглал-
ля, цм првмоыырщпя гйя гмпяглдлля 
ндвлмї кдрз нодгправйяырщ пмбмы 
мб'єглалля, які кмеурщ првмоыварзпя 
як ноз могалат нубйіфлмї вйагз ра 
кіпудвмгм пакмвоягувалля рак і аврм-
лмклм. Такзкз мб'єглаллякз є: кмкі-
рдрз вдрдоалів віилз ра ноауі, еілмк, 
жатзпру кзоу, барщківпщкі оагз, вуйз-
флі ра кваорайщлі мб'єглалля, оіжлм-
калірлі лдсмокайщлі мбґєглалля (ом-
бірлзків, взбмоуів, кмймгіелм-гзряфі, 
пмуіайщлм-нмйірзфлі ра іл.) ра іл. Вм-
лз кмеурщ лд карз прарупу ыозгзф-
лмї мпмбз, лд карз праруру, фіркзт 
номгоак гії, сікпмвалмгм фйдлпрва, 
ноз ущмку кдра їт гіяйщлмпрі кмед 
бурз як пмуіайщлм жлафуцмы, рак і 
ймкайщлмы. 

За йдгірзкліпры взмкодкйыырщ 
йдгайщлі (гмжвмйдлі жакмлмк), гмйдга-
йщлі (рзкфапмвм лджаодєпромвалі) ра 
лдйдгайщлі (мсіуіилм жабмомлдлі) 
гомкагпщкі мбґєглалля.     

За ноавмвзк прарупмк омжоіжля-
ырщ гомкагпщкі мбґєглалля жі прару-
пмк ыозгзфлмї мпмбз і рі мбґєглалля, 
які ракмгм прарупу лд каырщ. 

За капхрабмк гіяйщлмпрі взмк-
одкйыырщ гомкагпщкі мб’єглалля ж 
впдукоаїлпщкзк прарупмк ра кіпудві 
(гіяйщліпрщ якзт омжнмвпыгеуєрщпя 
ла ндвлу кіпудвіпрщ, мглу абм гдкійщ-
ка агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт 
мгзлзущ) гомкагпщкі мб’єглалля; кі-
елаомглі мб’єглалля рмцм.  

За пнійщлзк ілрдодпмк првмоы-
ырщпя пнійкз вдрдоалів, пругдлрів, 
нігнозєкуів, номспнійкз ра іл.  

За ндвлмы кдрмы взмкодкйыырщ 
гомкагпщкі мб’єглалля цмгм жатзпру 
ноав пнмезвафів, лавкмйзхлщмгм 
пдодгмвзца, бмомрщбз жа кзо, впруну 
Укоаїлз гм кіелаомглзт могаліжауіи 
ра іл. У уіи кйапзсікауії кмела взгі-
йзрз ракі гомкагпщкі мб’єглалля як 
нмйірзфлі наорії; нігнозєкпрва, цм 

првмоыырщпя ж кдрмы гмпяглдлля 
дкмлмкіфлзт і пмуіайщлзт оджуйщрарів 
ра мгдоеалля нозбурку. 

За оівлдк нозбуркмвмпрі кмела 
омжоіжлзрз: нозбуркмві ра лднозбур-
кмві мб’єглалля. 

За гайужякз ра ланоякакз гіяйщ-
лмпрі кмела взмкодкзрз: лаукмві, 
пнморзвлі, куйщруолм-номпвірлзущкі, 
номсдпіилі, рвмофі мб’єглалля ра іл.) 

За рзнмк фйдлпрва кмела омжоіж-
лзрз ракі мб’єглалля якз каырщ:  
йзхд сікпмвалд фйдлпрвм (ланоз-
кйаг, номспнійка), йзхд сікпмвалд 
фйдлпрвм апмуіауії кіпр ра нігноз-
єкпрв (ыозгзфлзт мпіб), жкіхалд 
фйдлпрвм (ланозкйаг, Тмогмвм-
номкзпймва найара Укоаїлз) бдж см-
окайщлм-сікпмвалмгм фйдлпрва рмцм. 

Ріжлмвзгмк гомкагпщкзт мб'єг-
лалщ, є нмйірзфлі наорії як мб'єглал-
ля, цм каырщ вйаплі нмйірзфлі уійі. 
Пмйірзфла наорія, вігнмвіглм гм пр. 2 
Закмлу Укоаїлз «Пом нмйірзфлі нао-
рії», – уд  жаодєпромвалд жгіглм ж   
жакмлмк гмбомвійщлд мб'єглалля гом-
кагял – нозтзйщлзків ндвлмї жагайщ-
лмлауімлайщлмї номгоакз пупнійщлмгм 
омжвзрку, цм кає пвмєы кдрмы  
пнозялля смокуваллы  і взоаедллы 
нмйірзфлмї вмйі гомкагял, бдод уфапрщ 
у взбмоат ра ілхзт нмйірзфлзт жатм-
гат [4].  

Алайіж лавдгдлмї гдсіліуії нмка-
жує цм, жакмлмгавдущ взмкодкйыє гві 
таоакрдолі мжлакз нмйірзфлмї наорії, 
як пндузсіфлмгм мб'єглалля гомка-
гял, а пакд: 

- пнійщлзи ілрдодп в якмпрі ноз-
тзйщлмпрі гм ндвлмї жагайщлмлауімла-
йщлмї номгоакз пупнійщлмгм омжвзрку; 

- кдра в якмпрі пнозялля  смоку-
валлы  і взоаедллы нмйірзфлмї вмйі 
гомкагял, бдод уфапрщ у взбмоат ра 
ілхзт нмйірзфлзт жатмгат. 

Оплмвла вігкілліпрщ, цм вігоіж-
ляє нмйірзфлу наоріы віг ілхзт гом-
кагпщкзт мб'єглалщ  взжлафдла у пр. 7 
Закмлу «Пом нмйірзфлі наорії», а па-
кд – нмйірзфлі наорії  нмвзллі карз 
номгоаку [4]. Поз ущмку номгоака 
нмйірзфлмї наорії є взкйагмк уійди ра 
жавгалщ уієї наорії,  а ракме хйятів їт 
гмпяглдлля.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0


Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих . . . 
 

 

           57  

Закмлмгавпрвмк Укоаїлз впралм-
вйдлі як гаоалрії рак і мбкдедлля 
цмгм урвмодлля і гіяйщлмпрі нмйі-
рзфлзт наоріи. Так, могалак гдоеав-
лмї вйагз, могалак кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, їт нмпагмвзк мпмбак жа-
бмомлдлм взмкодкйыварз у пвмєку 
правйдллі ндвлі нмйірзфлі наорії фз 
лагаварз  їк нозвійдї, а ракме пноз-
ярз нмйірзфлзк наоріяк, якцм  ілхд 
лд   ндодгбафдлм жакмлмк, у номва-
гедллі їт гіяйщлмпрі. Вроуфалля ж 
бмку могалів гдоеавлмї вйагз ра мо-
галів кіпудвмгм пакмвоягувалля абм 
їт  нмпагмвзт мпіб у првмодлля і влу-
роіхлы гіяйщліпрщ нмйірзфлзт нао-
ріи ра їт   проукруолзт  урвмодлщ 
жабмомляєрщпя, жа взляркмк взнаг-
ків, ндодгбафдлзт Закмлмк «Пом 
нмйірзфлі наорії». 

Чйдлмк нмйірзфлмї наорії кмед 
бурз йзхд гомкагялзл Укоаїлз, 
якзи гмпяг 18-гм віку. Чйдлакз нм-
йірзфлзт наоріи жгіглм пр. 6 Закмлмк 
«Пом нмйірзфлі наорії» лд кмеурщ 
бурз: пуггі; номкуомоз; нмйіудипщкі; 
пнівомбірлзкз Сйуебз бджндкз 
Укоаїлз; віипщкмвмпйуебмвуі; ноа-
уівлзкз  могалів  гмтмгів і жбмоів; 
ндопмлай Ддоеавлмї козкілайщлм-
взкмлавфмї пйуебз Укоаїлз; ноауів-
лзкз Науімлайщлмгм алрзкмоунуіи-
лмгм быом Укоаїлз; гдоеавлі пйуе-
бмвуі у взнагкат, ндодгбафдлзт За-
кмлмк Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйу-
ебу»; фйдлз Науімлайщлмї кмкіпії, 
цм жгіиплыє гдоеавлд одгуйывалля 
у псдоат длдогдрзкз ра кмкулайщлзт 
нмпйуг. На фап  ндодбувалля ла жа-
жлафдлзт  нмпагат абм пйуебі фйдлз 
нмйірзфлмї наорії жунзляырщ фйдлпр-
вм в уіи наорії [4]. 

Пмоягмк впруну гм нмйірзфлмї 
наорії,  жунзлдлля ра нознзлдлля  
фйдлпрва в ліи взжлафаєрщпя прарурмк 
нмйірзфлмї наорії. Гомкагялзл Укоа-
їлз кає ноавм в бугщ-якзи фап жунз-
лзрз фз нознзлзрз пвмє фйдлпрвм в 
нмйірзфліи наорії хйятмк нмгалля 
жаявз гм вігнмвіглзт прарурлзт мога-
лів  нмйірзфлмї наорії. 

Чйдлпрвм в нмйірзфліи наорії є  
сікпмвалзк. Обмв'яжкмвмы укмвмы 
сікпауії фйдлпрва в нмйірзфліи наорії 

є лаявліпрщ жаявз гомкагялзла  
Укоаїлз, нмгалмї гм прарурлмгм мога-
лу нмйірзфлмї наорії, ном баеалля 
прарз фйдлмк уієї наорії. Фмока сік-
пауії фйдлпрва в нмйірзфліи наорії 
взжлафаєрщпя прарурмк нмйірзфлмї 
наорії. 

Нд  гмнупкаєрщпя првмодлля і гі-
яйщліпрщ проукруолзт урвмодлщ нмйі-
рзфлзт наоріи в могалат взкмлавфмї  
ра пугмвмї вйагз і взкмлавфзт мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля, віипщ-
кмвзт смокуваллят, а ракме ла  
гдоеавлзт нігнозєкпрват, у лавфайщ-
лзт жакйагат ра ілхзт гдоеавлзт 
упралмват і могаліжауіят. 

Закмлмгавдущ впралмвйыє гмпра-
рлщм лдномпру номудгуоу цмгм одайі-
жауії оіхдлля ном урвмодлля ракмгм 
пуб’єкра ноава як нмйірзфла  наорія. 
Так, вігнмвіглм гм пр. 10 Закмлу 
«Пом нмйірзфлі наорії» оіхдлля  ном  
првмодлля нмйірзфлмї наорії нозика-
єрщпя ла її упралмвфмку ж’їжгі  (кмл-
сдодлуії, жбмоат). Цд оіхдлля кає 
бурз нігрозкалм нігнзпакз лд кдлхд  
10  рзпяф гомкагял Укоаїлз, які віг-
нмвіглм  гм Кмлпрзрууії Укоаїлз  
каырщ ноавм гмймпу ла взбмоат, жіб-
оалзкз лд кдлх як у гвмт родрзлат 
оаимлів лд кдлх як гвмт родрзл мб-
йапрди Укоаїлз, кіпр Кзєва і Сдвап-
рмнмйя ра лд кдлх як у гвмт родрз-
лат оаимлів Аврмлмклмї Рдпнубйікз 
Козк. Такме ла упралмвфмку ж’їжгі 
(кмлсдодлуії, жбмоат) нмйірзфлмї 
наорії жарвдогеуырщпя прарур і ном-
гоака нмйірзфлмї наорії, мбзоаырщпя 
її кдоівлі ра кмлромйщлм-одвіжіилі 
могалз. Пмйірзфла наорія првмоыєрщ-
пя гоунмы гомкагял Укоаїлз у пкйагі 
лд кдлх як 100 мпіб. Ріхдлля ном  
првмодлля нмйірзфлмї наорії нозика-
єрщпя ла упралмвфмку ж’їжгі (кмлсд-
одлуії, жбмоат) нмйірзфлмї наорії [4]. 

Діяйщліпрщ нмйірзфлмї наорії км-
ед жгіиплыварзпя йзхд ніпйя її од-
єпроауії. Нд гмнупкаєрщпя гіяйщліпрщ 
лджаодєпромвалзт нмйірзфлзт наоріи. 
Рдєпроауія нмйірзфлзт наоріи, їтліт  
мбйаплзт, кіпщкзт  і оаимллзт мога-
ліжауіи, ндовзллзт мпдодгків абм іл-
хзт проукруолзт урвмодлщ, ндодгба-
фдлзт прарурмк наорії, у вігнмвіглмпрі 
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гм пр. 11 Закмлу «Пом нмйірзфлі нао-
рії» жгіиплыєрщпя в нмоягку, взжла-
фдлмку Закмлмк Укоаїлз «Пом  гдо-
еавлу одєпроауіы ыозгзфлзт мпіб, 
сіжзфлзт мпіб - нігнозєкуів ра гом-
кагпщкзт смокувалщ», ніпйя ндодвіо-
кз нмгалзт кардоіайів [4]. 

Закмлмгавдущ лакагаєрщпя улд-
кмейзвзрз првмодлля каймфзпдйщ-
лзт (абм рак жвалзт «кзйщлзт») нм-
йірзфлзт урвмодлщ, рмку і ймгіфлм 
жмбмв’яжує нмйірзфлі наорії номрягмк  
хдпрз кіпяуів ж гля одєпроауії  
жабджндфзрз урвмодлля ра одєпроауіы 
в нмоягку, впралмвйдлмку узк  
Закмлмк, пвмїт мбйаплзт могаліжауіи 
у бійщхмпрі мбйапрди Укоаїлз,  
кіпрат Кзєві, Сдвапрмнмйі ра в Аврм-
лмкліи Рдпнубйіуі Козк.  

Поавмвзи праруп пуб’єкрів таоак-
рдозжуєрщпя пукунліпры лагалзт їк 
ноав. Так, ланозкйаг, вігнмвіглм гм 
пр. 12 Закмлу «Пом нмйірзфлі наорії» 
нмйірзфлі наорії каырщ ноавм: війщлм 
номвагзрз пвмы  гіяйщліпрщ  у  кд-
еат,  ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз, Закмлмк «Пом нмйірзфлі 
наорії» ра ілхзкз жакмлакз Укоаїлз; 
боарз уфапрщ  у взбмоат Поджзгдлра 
Укоаїлз, гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз,  
гм ілхзт могалів гдоеавлмї вйагз, 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля  ра 
їт нмпагмвзт мпіб у нмоягку,  впралм-
вйдлмку вігнмвіглзкз жакмлакз 
Укоаїлз; взкмозпрмвуварз гдоеавлі  
жапмбз капмвмї ілсмокауії, а ракме 
жаплмвуварз вйаплі жапмбз капмвмї 
ілсмокауії, як ндодгбафдлм вігнмвіг-
лзкз жакмлакз Укоаїлз; ігдилм,    
могаліжауіилм ра кардоіайщлм нігроз-
куварз кмймгіелі, еілмфі ра ілхі 
мб'єглалля гомкагял, нмгаварз гмнм-
кмгу у їт првмодллі [4]. 

Нд кмела лд вігкірзрз в якмпрі 
нмжзрзвлмгм гдкмкоарзфлмгм нмйм-
едлля рд, цм нмйірзфлзк наоріяк 
гаоалруєрщпя пвмбмга мнмжзуіилмї 
гіяйщлмпрі, у рмку фзпйі: кмейзвіпрщ 
взкйагарз нубйіфлм і  вігпрмыварз  
пвмы  нмжзуіы  ж нзралщ гдоеавлмгм і 
пупнійщлмгм езрря; боарз уфапрщ  в 
мбгмвмодллі ра мнозйыглыварз і мб-
ґоулрмвуварз козрзфлу муілку гіи і 
оіхдлщ могалів вйагз, взкмозпрмвуы-
фз гйя ущмгм гдоеавлі і лдгдоеавлі 
жапмбз капмвмї ілсмокауії в нмоягку, 
впралмвйдлмку жакмлмк; влмпзрз гм  
могалів гдоеавлмї вйагз Укоаїлз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
номнмжзуії, які мбмв'яжкмві гйя омжг-
йягу вігнмвіглзкз могалакз в упра-
лмвйдлмку нмоягку. 

Ддоеавлзи кмлромйщ жа гіяйщліп-
ры нмйірзфлзт наоріи жгіиплыырщ 
жгіглм пр. 18 Закмлу «Пом нмйірзфлі 
наорії»: Міліпрдопрвм ыпрзуії; 
Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, мкоуелі  
взбмофі кмкіпії, рдозрмоіайщлі взбмо-
фі кмкіпії ла вігнмвіглзт кіпудвзт 
взбмоат; Ратулкмва  найара; Науім-
лайщлд  агдлрпрвм ж нзралщ жанмбі-
галля кмоунуії. 

У оажі нмоухдлля нмйірзфлзкз 
наоріякз Кмлпрзрууії Укоаїлз, ілхзт 
жакмлів Укоаїлз вігнмвіглм гм пр. 19 
Закмлу «Пом нмйірзфлі наорії»  гм  
лзт кмеурщ  бурз  везрі ракі жатмгз 
вігнмвігайщлмпрі як: нмндодгедлля 
ном лдгмнуцдлля лджакмллмї гіяйщ-
лмпрі ра жабмомла нмйірзфлмї наорії 
[4], які жа ноавмвмы нозомгмы пйіг 
омжгйягарз як агкіліпроарзвлі пряг-
лдлля, цм кмеурщ бурз жапрмпмвалі 
гйя ущмгм оіжлмвзгу гомкагпщкзт 
мб'єглалщ. 
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Бакйал О. В. Ддякі кмкдлраоі цмгм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупу мкод-

кзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава (фапрзла ндоха) 
У праррі омжгйягаєрщпя ра алайіжуырщпя мкодкі нмймедлля цмгм ноавмвмгм прару-

пу ракзт роагзуіилзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава як гомкагпщкі мб'єглалля в 
їт оіжлмкалірлзт смокат. З уоатувалляк жомбйдлзт акудлрів, взпймвйыырщпя вйаплі 
кмкдлраоі ж жажлафдлзт нзралщ.  

Кйыфмві пймва: гомкагпщкд мб'єглалля, нмйірзфла наорія, ноавмвзи праруп. 
 
 
Бакйал О. В. Ндкмрмошд кмккдлраозз мрлмпзрдйщлм таоакрдозпрзкз ноавмвм-

гм прарупа мргдйщлшт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава (фапрщ ндовая) 
В прарщд оаппкарозваырпя з алайзжзоуырпя мргдйщлшд нмймедлзя мрлмпзрдйщлм 

ноавмвмгм прарупа ракзт роагзузмллшт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава как мб-
цдпрвдллшд мбчдгзлдлзя в зт оажйзфлшт смокат. С уфдрмк пгдйаллшт акудлрмв, 
вшпкажшваырпя пмбпрвдллшд кмккдлраозз нм укажаллшк вмномпак. 

Кйыфдвшд пймва: мбцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд, нмйзрзфдпкая наорзя, ноавмвми 
праруп. 

 
 
Baklan O. Some comments on the characteristics of the legal status of certain 

subjects of administrative law (part one) 
The article examines and analyzes certain provisions regarding the legal status of 

such traditional subjects of administrative law as public associations in their various 
forms. Taking into account the accents made, our own comments on these issues are 
expressed. 

Key words: public association, political party, legal status. 
 


