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Органи

виконавчої

влади

потрібні

в

нашому

суспільстві,

щоб

забезпечувати порядок, здійснення правових норм, виконання нормативноправових актів для регулювання суспільних відносин. Діяльність органів
виконавчої влади потрібно вдосконалювати, насамперед, закріпити в
свідомості людей таких понять як законність, моральність, чесність,
гуманність, адже вищевказані органи у своїй роботі мають не тільки
керуватися верховенством права, а й етичними принципами, моральними
категоріями (чесність, гуманність, справедливість, гідність і т.д.).
Виконавча влада не повинна підміняти законодавчу владу. Її діяльність не
повинна суперечити закону. Наразі існує проблема зловживання виконавчої
влади. Для попередження такого зловживання існує інститут імпічменту
(імпічмент –особливий порядок обвинувачення посадових осіб держави,
передбачений конституціями ряду країн, зокрема США, та в тій чи іншій
формі в Англії, Франції, деяких держав Латинської Америки та ін.). Інститут
імпічменту грає вагому роль, здійснюється для того,щоб стимулювати роботу
органів виконавчої влади, спрямовувати їх у потрібне русло.
Існують й інші проблеми, які мають відношення до закону. Для того, щоб
їх виправити потрібно сумлінно ставитись до своєї роботи, неупереджено
відноситись до громадян, не вимагати від них тих дій, які не передбачені
Конституцією України та законами. Також не можна принижувати людей, не
виконувати обов’язки, які закріплені в Конституції України та в інших
нормативно-правових актів. Наприклад, Кабінет Міністрів України, видаючи
розпорядження

та

постанови,

які

є

обов’язковими

до

виконання,

зобов’язаний слідкувати за тим, щоб вони не суперечили основним
положенням, нормам Конституції України, законах нашої держави.

Проблеми можна вирішити, якщо всі гілки влади будуть цьому сприяти.
Представники законодавчої влади мають робити все, аби створити необхідні
умови для нагляду за здійсненням законів. Зрозуміло, що законодавча влада
безпосередньо пов’язана із виконавчою, адже остання забезпечує виконання
нормативно-правових актів, які створюються, розробляються Верховною
Радою України. Законодавчий орган, в першу чергу, повинен слідкувати, щоб
закони, які приймаються відповідали загальним демократичним принципам.
Тобто, якщо законодавча діяльність буде на належному рівні, то і виконавча
буде їй відповідати. Для того, щоб виховувати почуття справедливості в
представників виконавчої влади треба не тільки видавати відповідну
літературу, яка буде проголошувати моральні категорії, а й необхідно
закріплювати в законах, підзаконних актах певні норми, які будуть пов’язані
з етикою. Звичайно, для закріплення відчуття морального обов’язку
необхідно підвищувати культурний рівень учасників суспільних відносин.
Що стосується верховенства права, то воно забезпечується виконанням
цього конституційного принципу за допомогою примусу. Наше громадянське
суспільство,

звичайно,

має

недоліки,

проте

вдосконалювати

його,

забезпечуючи основні свободи та права, контролювати процес виконання
обов’язків – основна робота органів виконавчої влади. Але для вирішення
проблеми треба не тільки змінювати вищевказані органи, а й змінювати
відношення, уявлення громадян про виконавчу владу на краще. Цьому мають
сприяти представники даної влади. Також вони зобов’язані безсторонньо,
незалежно здійснювати свої повноваження, визначені Конституцією України
та законами.
Проблемні питання можливо вирішити тільки разом, якщо цього забажати.
Проте не потрібно забувати, що одного бажання не достатньо, тому
необхідно діяти вчасно, а не просто розмірковувати над цим питанням. Ця
вимога стосується не тільки керівництва держави, а й простих людей, які й
утворюють наше суспільство.

Органи виконавчої влади посідають важливе та особливе місце в системі
органів державної влади, тому вони мають здійснювати свої завдання
відповідально. Вони зобов’язані виконувати свою роботу так, щоб не
виникало

жодних

сумнівів

щодо

правильності,

неупередженості,

професіоналізму відповідних органів. Завдяки цьому у суспільстві буде
поліпшуватись

думка

про

діяльність,

призначення

та,

врешті-решт,

необхідність виконавчої влади в державі.
Існує ще одна прогалина,

яка стосується законодавчої гілки влади.

Потрібно чітко визначити систему органів виконавчої влади. Вона являє
собою систему взаємопов’язаних структурних елементів. Кожен з них
наділений певними повноваженнями, не має допускатися втручання в
діяльність інших елементів розгалуженої та доволі складної системи. Це
означає, що міністерства, міські державні адміністрації мають виконувати
поставлені перед ними цілі. Таке розмежування буде позитивним явищем для
суспільства.

Зрозуміло, що має пройти певний проміжок часу, протягом

якого буде вдосконалюватись система органів державної влади.
Отже, можна зробити висновок, що існують багато невирішених цілей та
проблем,

які

важливо

і

необхідно

вирішувати,

шукати

способи

вдосконалення, але найголовніше – це діяти, намагатись знайти шляхи для
роз’яснення деяких запитань, компромісів, які намагатимуться врегулювати
та об’єднати різні настрої, погляди окремих людей, а в результаті – всього
суспільства.

