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І.М. Зінченко

ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

Розбудова України як правової демократичної держави вимагає радикальної
зміни пріоритетів у відносинах між владою і приватними особами. Держава не
управляє суспільством, а надає йому послуги, а відтак головне завдання сучасної
держави полягає саме в наданні приватним особам якісних послуг. Адміністра*
тивні послуги – результат здійснення владних повноважень уповноваженим
суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реа*
лізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за
їхньою заявою [1]. Це видача дозволів, сертифікатів, посвідчень, проведення дер*
жавної реєстрації тощо.

Передумовою реалізації права на підприємницьку діяльність є її державна
реєстрація. Взагалі, термін «державна реєстрація» (пізньолат. registrasio – вне*
сення до списку переліку) позначає «письмовий запис або фіксація іншим чином
фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об’єктів з метою їх державного
обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного)
статусу» [2, с. 102]. Отже, з огляду на це, правове регулювання державної реєст*
рації суб’єктів підприємницької діяльності має насущну актуальність, особливо
у зв’язку з оновленням законодавства в цій сфері.

З прийняттям Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців» введено нову систему державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності та запроваджено новий інститут держав*
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ного реєстратора. Встановлено, що державний реєстратор – це посадова особа,
яка відповідно до Закону України від імені держави здійснює державну реєст*
рацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [3, ст. 1]. Як відомо, по*
садовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних
органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими
нормативними актами покладено здійснення організаційно*розпорядчих та
консультативно*дорадчих функцій [4, ст. 2].

За законом державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб –
підприємців державний реєстратор проводить виключно у виконавчому комі*
теті міської ради міста обласного значення або в районній, районній міст Києва
та Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної осо*
би або за місцем проживання фізичної особи*підприємця [3, ст. 5]. Закон запро*
вадив інститут державних реєстраторів, яких призначає на посаду та звільняє
з неї міський голова міста обласного значення або голова районної, районної в
містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спе*
ціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. Державний
реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або
голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адмініст*
рації [3, ст. 6]. За законом державний реєстратор має широке коло повнова*
жень, а саме: проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців; проводить резервування найменувань юридичних осіб: формує,
веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ; здійснює оформлення та
видачу свідоцтв про державну реєстрацію; оформлює та видає виписки, довід*
ки з Єдиного державного реєстру; проводить державну реєстрацію змін до уста*
новчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або
місця проживання фізичних осіб – підприємців та ін.

Організаційне та матеріальне забезпечення роботи державного реєстратора
здійснює виконавчий комітет міської ради міста обласного значення або район*
на, районна в містах Києві та Севастополі державна адміністрація. Методологіч*
не та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів здійснює
спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації – Держпідприєм*
ництво.

На жаль, відсутність наукових досліджень у цій площині, а саме комплекс*
ного аналізу правового регулювання інституту державного реєстратора, не доз*
воляє говорити про наукові підходи дослідників щодо даного питання. Розгляд
зазначеного питання є досить важливим у теоретичному і практичному аспек*
тах, потребує подальшого визначення особливостей цього інституту, його нау*
кового та законодавчого вдосконалення.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Оскільки державна служба являє собою певну сферу професійної діяльності
спеціальних осіб, вона, безумовно, виступає обўєктом державного управління.
В юридичній науці управління державною службою розглядають в двох аспек*
тах: 1) управління як організуюча діяльність, яка має певний адміністративний
зміст і особливий предмет і здійснюється в установлених організаційно*правових
формах; 2) управління, як діяльність спеціально створених державних органів
[1].

Основною метою управління державною службою є забезпечення єдиної дер*
жавної кадрової політики, підвищення професіоналізму і компетентності дер*
жавних службовців, підготовка державних службовців (управлінської еліти),
здатних захищати права і свободи громадян, брати на себе відповідальність і
проявляти ініціативність і творчість у виконанні посадових обовўязків.

Управління державною службою характеризується наступними ознаками:
а) це практична діяльність щодо визначення основних напрямів розвитку і

реального функціонування всіх елементів правового інституту державної служби;
б) це функція державних органів, яка здійснюється у визначених організа*

ційно*правових формах і реалізується спеціально створеними державними
органами;

в) основною метою управління є задоволення інтересів держави і публічних
інтересів у цілому;

г) управління базується на принципах законності, гласності, підпорядкова*
ності вищестоящим державним органам і посадовим особам вищого рівня дер*
жавних органів і держаних службовців нижчого рівня, єдності основних вимог,
що висуваються до державних службовців, стабільності державної служби [2].

Органи управління державною службою – це спеціальні державні органи або
підрозділи державних органів, до компетенції яких відноситься забезпечення і
розвиток системи державної служби. Серед них можна виділити органи забезпе*
чення державної служби та органи управління державною службою. Орган забез*
печення державної служби – це орган або, як правило, підрозділ державного
органу, завданнями якого є виконання або організація виконання норм, правил
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