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ПРАВОВА СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСТНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Проблема оформлення права власності була і залишається однією з
найбільш нагальних соціальних проблем України. Відповідно до Конституції
1996 року, а саме статті 41 ”Право приватної власності набувається у порядку,
визначеному законом” [1.c.16].
В ході роздержавленнята приватизації державного майна, з’явилася
приватна власність, яка потребувала розробки та здійснення правових,
організаційних, економічних, та інших заходів, які б забезпечували правовий
розвиток пострадянського суспільства, в нових політичних і економічних
умовах. Сучасний розвиток адміністративних правовідносин у сфері власності
на нерухомість потребує здійснення трансформаційних процесів виключно на
правових засадах і недопущення негативних тенденцій в приватизаційних
процесах. Формування правового механізму оформлення права власності має
базуватися на принципах законотворення це :
- конституційність; - комплексність; - соціальна спрямованість
законодавства;
- постійний контроль за приватизаційним процесом; - гарантування
державою дотримання права; - недопущення тіньових схем.
Недосконалість самих механізмів трансформаційних процесів,слабкі
теоретичні засади роздержавлення майна значно вплинули на створення
правового механізму перебудови відносин власності, нормативно-правового
регулювання в сфері приватизаційних відносин та негативних соціальноекономічних наслідків. Ігнорування цих правових принципів в Україні привело
до масштабних корупційних зловживань. Сьогодні і надалі важливе місце, в
діяльності органів влади займає питання покращення надання послуг та
правового супроводу. Незважаючи на значні досягнення в реформуванні сфери
адміністративних послуг ще залишається низка цілого ряду завдань
невиконаними. В першу чергу це:
- незакінчений процес територіального формування мережі центрів з
адміністративних послуг і ці центри відкриваються нерівномірно по території
держави [2];
не забезпечено надання найбільш запитуваних
населенням
адміністративних послуг, а переважна більшість – це право власності [3];
- не прийнято і досі ряд законодавчих актів, які необхідні для втілення в
життя Закону України “ Про адміністративні послуги ”[4].

- надто неефективно організована робота і зовсім неналежна сама якість
наданих адміністративних послуг в переважній більшості центрів [5].
Діяльність адміністративних регіональних центрів через відсутність ряду
нормативно - правових документів, що регулюють адміністративні послуги і
державні стандарти та технології, надто відрізняється.
Для подальшого реформування системи адміністративних послуг і
правового супроводу в Україні необхідно зробити наступні кроки:
- необхідно прийняти Закон України «Про перелік адміністративних
послуг та плату
за їх надання», а також прийняти Адміністративнопроцедурний кодекс України;
- необхідно затвердити твердий перелік адміністративних послуг органів
виконавчої влади, що надаються саме через центр надання адміністративних
послуг;
- необхідно організувати надання найбільш необхідних громадянам
соціальних послуг в утворених центрах ;
- слід покращити якість надання консультацій громадянам з питань
адміністративних послуг;
- необхідно більш активно проводити інформаційну і роз’яснювальну
роботу серед людей відносно порядку надання адміністративних послуг;
- необхідно запровадити функціонування цілодобової урядової телефонної
довідки для інформування громадян з питань надання адміністративних послуг.
Проаналізувавши проблеми надання адміністративних послуг, можна
зробити висновок про те, що правове регулювання адміністративної процедури
в Україні відбувається на підзаконному рівні, при цьому нагальною проблемою
залишається захист прав та інтересів приватних осіб. Саме ефективне
підвищення надання адміністративних послуг та правового супроводу можливе
за рахунок широкого впровадження передових
ІТ – технологій. А тому
необхідно провести заходи по вдосконаленню законодавства яке регламентує
надання адміністративних послуг із використанням електронних документів та
цифрового підпису клієнта та його захисту від підробок [6.с.286], які б
відповідали європейським стандартам та міжнародному законодавству.
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