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ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Сьогодні в вивченні науки адміністративного права все ще немає одностайної
думки щодо дослідження проблематики юридичної природи адміністративних
актів. Це питання потрібно розглядати виходячи з напрацювань представників
загальної теорії права і їх підходів до визначення категорії «правовий акт».
Зокрема С. С. Алексєєв запропонував розуміти правовий акт як: дію, як
правило правомірну, тобто юридичний факт, який є підставою для певних правових
наслідків; результат правомірної дії, який увійшов до правової матерії внаслідок
правотворчої, владної індивідуально-правової чи автономної діяльності
суб'єктів; юридичний документ, тобто зовнішнє словесно-документально
оформлене вираження волі, яке закріплює правомірну поведінку та її результат.
Розуміння правового акту як дії (вольової дії, волевиявлення) є домінуючим і у
вітчизняному адміністративному праві. Стверджується, зокрема, що не можна
здійснювати управління, не діючи. Такий підхід щодо визначення поняття
правового акту управління, безумовно, надає можливість виділити такі його
основні риси, як односторонність, формальна визначеність, управлінський зміст.
Опрацьовуючи існуючі наукові погляди щодо ознак правових актів
управління, наявність яких дозволяє довести приналежність правових актів до
актів управління, серед яких виділяють: підзаконність; загальнообов'язковість;
компетентність; односторонність волевиявлення; належна оформленість; вплив на
суспільні відносини; визначеність в ієрархії правових актів управління.
З викладених вище позицій можна вивести загальні ознаки адміністративних
актів органів публічної адміністрації. По-перше, адміністративний акт має
індивідуальний характер. Індивідуальність проявляється в тому, що він розв'язує
цілком визначене й конкретне питання і в ньому вказується конкретний адресат,
який повинен дотримуватись вміщеного в акті припису. По-друге,
адміністративний акт має юридичну природу, тобто він має державно-владний
характер і є обов'язковим для всіх, кому адресований. Виконання акта
гарантується, а за необхідності забезпечується примусовою силою держави.
Третьою ознакою таких актів є видача в односторонньому порядку. Вони виходять
від компетентного органу чи посадової особи.
Як підсумок, слід зазначити, що адміністративні акти органів публічної
адміністрації прийняті у межах Конституції України та законів України, є
обов'язковими
до
виконання
всіма
суб'єктами.
Шляхом
видання
адміністративного акта органи публічної адміністрації вирішують питання , що
виникають у процесі їх діяльності. Адміністративні акти, прийняті органами
публічної адміністрації, створюють юридичну основу для виникнення, зміни або
припинення адміністративно-правових відносин.
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