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Проголошення в Конституції Ук%
раїни незалежної, суверенної,
демократичної, соціальної, пра%

вової держави потребує спеціальних
наукових досліджень, зокрема у сфері
організації виконавчої влади. Важливе
значення має побудова ефективної си%
стеми органів державного управління.
Одним із ключових елементів цієї си%
стеми є центральні органи виконавчої
влади. Важливим принципом діяль%
ності зазначених управлінських струк%
тур є принцип поєднання колегіаль%
ності та єдиноначальності, який прояв%
ляється у створенні та функціонуванні
у структурі зазначених органів колегій.
Колегії центральних органів виконав%
чої влади створюються для погоджено%
го вирішення питань, що належить до
компетенції відповідного органу, обго%
ворення найважливіших напрямів його
діяльності, керованих галузей, проектів
найважливіших наказів та інструкцій
та інших питань. В українській юри%
дичній науці існують дослідження ли%
ше окремих елементів правового стату%
су колегій центральних органів вико%
навчої влади. Так, розкриваючи струк%
туру органів державного управління
України, українські вчені%правники

А. Колодій, А. Олійник, Н. Нижник,
В. Журавський, О. Ярмиш, В. Серьогін,
С. Серьогіна, В. Демиденко, О. О. Хо%
менко, П. Кикоть, А. Макаренко [1]
розглядали деякі питання правового
статусу колегій центральних органів
виконавчої влади.

У теорії конституційного та адмі%
ністративного права термін «колегія»
вживається в кількох значеннях.
Спробуємо прослідкувати еволюцію
поняття в міру його більшої конкрети%
зації. Термін «колегія» походить від
латинського collegium, що буквально
означає товариство, братство, співпра%
ця. Колегія в широкому значенні — це
група осіб, що утворює керівний до%
радчий або розпорядчий орган, який
має право на спільне вирішення пи%
тань у межах своєї компетенції, може
здійснювати функції управління
(наприклад, колегія міністерства
України) або правосуддя (наприклад,
судова колегія Верховного Суду Ук%
раїни) [2, 149].

В юридичній науці широко вжива%
ним є поняття «колегія центрального
органу виконавчої влади». Так, напри%
клад, дослідник В. Малиновський виз%
начає колегію центрального органу
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виконавчої влади як дорадчий орган,
що утворюється в центральному
органі виконавчої влади, для погодже%
ного вирішення питань, що належать
до їх компетенції, та для колективного
і вільного обговорення найважли%
віших напрямів діяльності [3, 86].
Існує й нормативно закріплене визна%
чення цього поняття. Так, у п. 2 За%
гального положення про колегію цент%
рального органу виконавчої влади і
місцевої державної адміністрації
(далі — Положення), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів Украї%
ни від 2 жовтня 2003 р. № 1569 із
змінами, внесеними згідно із постано%
вами Кабінету Міністрів України від
4 лютого 2004 р. № 116, від 18 травня
2005 р. № 371, від 1 серпня 2006 р.
№ 1065, від 14 березня 2007 р. № 435,
колегія центрального органу виконав%
чої влади визначається як постійний
консультативно%дорадчий орган, який
утворюється для погодженого вирі%
шення питань, що належать до її ком%
петенції, та для колективного і вільно%
го обговорення найважливіших на%
прямів діяльності [4, 48].

Поняття «колегії міністерства» роз%
кривається в юридичному словнику за
редакцією П. Кудрявцева. Зокрема,
колегія міністерства визначається в
ньому як орган міністерства, який
складається з міністра, заступників
міністра і керівних працівників міні%
стерства [5, 436].

Указ Президента України «Про ко%
легію міністерства та іншого цент%
рального органу виконавчої влади»
від 31 грудня 2005 р. № 1902/2005 не
дає визначення «колегії міністерства»,
а обмежується лише вказівкою, що ко%
легія міністерства є постійним кон%
сультативно%дорадчим органом [6, 94].

Відповідно до Указу Президента
України «Про систему центральних
органів виконавчої влади» від 15 груд%

ня 1999 р. зі змінами та доповненнями,
до системи центральних органів вико%
навчої влади входять міністерства,
державні комітети (державні служ%
би), центральні органи виконавчої
влади зі спеціальним статусом [7].
Для погодженого обговорення та
вирішення питань, що належать до їх
повноважень, в зазначених органах ут%
ворюються колегії як консультативно%
дорадчі органи. Організаційно%пра%
вові засади діяльності колегій цент%
ральних органів виконавчої влади
України регламентуються Положен%
ням 2003 р., крім центральних органів
виконавчої влади, в яких не передба%
чено утворення колегій або положен%
ня про колегії, які затверджені Прези%
дентом України (наприклад, колегії
міністерств оборони та внутрішніх
справ України).

Міністерство є основним органом у
системі центральних органів виконав%
чої влади України. Вони є єдинона%
чальними органами, оскільки очолює
міністерство міністр, який несе персо%
нальну відповідальність за розроблен%
ня та реалізацію державної політики у
відповідній галузі чи сфері діяльності.
Проте у міністерствах єдиноначаль%
ність поєднана з колегіальним обгово%
ренням та вирішенням найважливі%
ших питань. Так, у кожному міні%
стерстві для всебічного розгляду
питань, віднесених до відання міні%
стерства, утворюється колегія.

Рішення про утворення колегії цен%
трального органу виконавчої влади
приймається керівником відповідного
центрального органу виконавчої вла%
ди (міністром, головою державного
комітету, головою центрального орга%
ну виконавчої влади зі спеціальним
статусом).

Відповідно до Положення 2003 р.
до складу колегії центрального органу
виконавчої влади входять: керівник
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центрального органу виконавчої вла%
ди (голова колегії), перший заступник
та заступники керівника за посадою,
керівники урядових органів держав%
ного управління, що діють у складі
центрального органу виконавчої вла%
ди, інші керівні працівники зазначено%
го органу. Крім того, до складу колегії
можуть входити керівники інших цен%
тральних органів державної виконав%
чої влади, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери
управління центрального органу ви%
конавчої влади, керівники його тери%
торіальних органів, народні депутати
України, представники інших органів
державної влади (за згодою).

Положення про відповідні цент%
ральні органи виконавчої влади конкре%
тизують пункт про склад колегії. Так,
наприклад, згідно із п. 11 Положення
про Міністерство економіки України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 травня 2007 р.
№ 777 до складу колегії входять
Міністр (голова колегії), заступники
міністра, керівники центральних ор%
ганів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабіне%
том Міністрів України через міністра,
інші керівні працівники міністерства,
керівники служб, інспекцій та агентств,
а також підприємств, установ та органі%
зацій, що належать до сфери управ%
ління мінекономіки [8, 69]. У випадках,
передбачених положеннями про відпо%
відні центральні органи виконавчої вла%
ди, до складу колегій можуть входити
представники громадських організацій,
творчих спілок, підприємств, наукових
установ та інших організацій.

Персональний склад колегії міні%
стерства, іншого центрального органу
виконавчої влади (крім міністерства
оборони України, міністерства внут%
рішніх справ України, Служби безпе%
ки України, Адміністрації Державної

прикордонної служби України) від%
повідно до Указу Президента України
«Про колегію міністерства та іншого
центрального органу виконавчої вла%
ди» від 31 грудня 2005 р. № 1902/2005
затверджується міністром, керівником
іншого центрального органу виконав%
чої влади. Наприклад, до складу ко%
легії міністерства промислової політи%
ки України відповідно до наказу
міністерства промислової політики
України «Про колегію міністерства
промислової політики України» від
30 червня 2006 р. № 237 входили:
міністр (голова колегії); перший за%
ступник міністра; три заступники
міністра; директор Департаменту юри%
дичного забезпечення та зв’язків з
Верховною Радою України Міністер%
ства (за згодою); заступник директора
Інституту економічного прогнозуван%
ня Національної академії наук Украї%
ни (за згодою); директор Департамен%
ту загального машинобудування мі%
ністерства; директор Департаменту
фінансово%економічного забезпечення
промисловості міністерства; директор
Департаменту оборонно%промислової
політики та військово%технічного
співробітництва міністерства; два на%
родних депутата України (за згодою);
начальник контрольно%ревізійного уп%
равління міністерства; генеральний
директор державної авіабудівної кор%
порації «Національне об’єднання
«Антонов»; директор Інституту над%
твердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
Національної академії наук України
(за згодою); директор Департаменту
розвитку та функціонування оборон%
но%промислового комплексу міністер%
ства; член Ради підприємців при Ка%
бінеті Міністрів України (за згодою);
директор Державного департаменту
тракторного і сільськогосподарського
машинобудування міністерства; гене%
ральний директор Виробничо%госпо%



241• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 10 • ISSN 0132�1331 •

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОЛЕГІЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ…

дарського об’єднання «Металург%
пром»; начальник Управління кадрів
міністерства та одне місце було заре%
зервовано для народних депутатів
України — членів профільних коміте%
тів Верховної Ради України [9]. 

Кількісний склад колегій визна%
чається положенням про колегію
окремого центрального органу вико%
навчої влади. Але зазначені положен%
ня неоднозначно вирішують це питан%
ня. У деяких із них міститься вказівка,
що міністерство може мати колегію у
складі визначеної кількості, при цьому
мінімально можлива кількість членів
колегії не визначається. Наприклад,
відповідно до Положення про колегію
міністерства оборони України, затвер%
дженого Указом Президента України
11 червня 2002 р. № 533/2002 кіль%
кісний склад колегії не може переви%
щувати 21 особу [10]. В інших поло%
женнях визначається мінімальна та
максимальна кількість членів колегії.
Наприклад, відповідно до Положення
про колегію міністерства промислової
політики України, затвердженого На%
казом міністерства промислової полі%
тики «Про колегію міністерства про%
мислової політики України» від
30 червня 2006 року № 237 кількісний
склад колегії визначається міністром в
межах 11–25 осіб [11]. На практиці в
основному колегії створюються у мак%
симальній кількості, вказаній у поло%
женні про склад колегії відповідного
органу. Необхідно зазначити, що склад
колегій міністерств відзначається пев%
ним розмаїттям. Так, наприклад, до
складу колегії Міністерства юстиції у
2003 р. входило 15 осіб, Міністерства
фінансів — 17, Міністерства аграрної
політики — 18, Міністерства освіти і
науки — 25 [12, 393].

Строк повноважень (членства)
членів колегій органів виконавчої вла%
ди у законодавстві України не визна%

чений. Як правило, припиняють свої
повноваження члени колегії у зв’язку
зі звільненням їх з основної посади
або зміни міністра.

Водночас незалежність членів ко%
легії (відповідно, і колегії загалом) від
міністра (іншого керівника централь%
ного органу виконавчої влади) фор%
мальна, оскільки більшість членів ко%
легії є працівниками апарату міністер%
ства і за посадами підпорядковані
міністру. Водночас членство в колегії
для них є додатковою функцією до їх
основної посади, яку вони виконують
на громадських засадах. На нашу дум%
ку, це питання потребує подальшого
законодавчого урегулювання, а саме
закріплення положення про виплату
надбавок до заробітної плати членам
колегій органів виконавчої влади.

На засідання колегії за рішенням її
голови можуть запрошуватися окремі
керівники, фахівці, експерти, які не
входять до складу колегії, для участі у
розробці відповідних рекомендацій та
експертизи запропонованих членами
колегії проектів рішень. Так, зокрема,
у міністерстві освіти України кількість
запрошених на засідання колегії в ос%
танні роки досягає більше 300 осіб. 

Аналіз Загального положення про
колегію центрального органу виконав%
чої влади і місцевої державної
адміністрації, затвердженого постано%
вою Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2003 р. № 1569, дає мож%
ливість виокремити основні функції
колегій центральних органів виконав%
чої влади (далі — ЦОВВ): 1) обгово%
рення і прийняття рішень щодо пер%
спектив і найважливіших напрямів
діяльності ЦОВВ; 2) розгляд пропо%
зицій щодо: удосконалення законодав%
ства; забезпечення співпраці з іншими
центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів АР Крим,
місцевими держадміністраціями, орга%
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нами місцевого самоврядування під
час виконання покладених на них за%
вдань; розширення міжнародного
співробітництва у відповідній галузі
(сфері діяльності), регіоні, на тери%
торії; формування та реалізація дер%
жавної політики у відповідній галузі
(сфері діяльності), регіоні, на тери%
торії; 3) обговорення прогнозів і про%
грам соціально%економічного розвит%
ку відповідної галузі (сфери діяль%
ності), регіону, інших державних про%
грам та визначає шляхи їх реалізації;
4) розгляд питань про стан дотриман%
ня фінансової, бюджетної дисципліни,
збереження та використання держав%
ного майна, здійснення внутрішнього
фінансового контролю та усунення
виявлених недоліків; 7) розгляд
результатів роботи ЦОВВ, його тери%
торіальних органів; 8) аналіз стану
дотримання законодавства з питань
державної служби, організаційно%кад%
рової роботи та виконавської дис%
ципліни; 9) розгляд інших питань,
пов’язаних із реалізацією завдань, по%
кладених на ЦОВВ.

Таким чином, на відміну від інших
структурних підрозділів міністерства
та інших ЦОВВ, колегії не мають вузь%
кої предметної компетенції. На засідан%
нях колегії міністерства розглядаються
питання вироблення рекомендацій з
питань формування та реалізації дер%
жавної політики, найважливіших на%
прямів діяльності міністерства, обгово%
рюються проекти нормативно%право%
вих актів, програм та інших доку%
ментів. Так, наприклад, колегія мі%
ністерства освіти України протягом
2005 р. розглядала такі питання: про
підсумки соціально%економічного роз%
витку України в І півріччі 2005 р.; про
стан виконання актів та доручень Пре%
зидента України та Кабінету Міністрів
України; про хід виконання галузевої
угоди між міністерством освіти і науки

України та Центральним комітетом
профспілки працівників освіти і науки
України; про розгляд кандидатур на
призначення державних стипендій ви%
датним діячам освіти та науки; про хід
підготовки до ХХІІ Всесвітньої літньої
Універсіади 2005 р. [13; Ф. 166, оп. 19,
спр. 265, арк. 1]; про хід виконання
Програми діяльності Кабінету Мініст%
рів України «Назустріч людям» у сфері
освіти, підсумки 2003–2004 навчально%
го року та завдання галузі на
2004–2005 навчальний рік [13; Ф. 166,
оп. 19, спр. 266, арк. 1]; про підготовку
матеріально%технічної бази навчальних
закладів освіти і науки до роботи в но%
вому 2005–2006 навчальному році та в
осінньо%зимовий період; про розгляд
кандидатур на призначення державних
стипендій видатним діячам освіти [13;
Ф. 166, оп. 19, спр. 267, арк. 1]. 

Наявність у колегії права обгово%
рювати плани роботи головних управ%
лінь, управлінь та відділів міністерст%
ва, заслуховувати їх звіти, проекти по%
ложень про ці структурні підрозділи,
обговорювати кандидатури керівників
зазначених підрозділів свідчить про
суттєвий вплив колегії на їх діяльності
та на діяльність міністерства в цілому.
Таким чином, розглядаючи основні
питання, віднесені до відання міні%
стерства та приймаючи відповідні
рішення, колегія тим самим бере
участь у здійсненні загального керів%
ництва як самим міністерством, так і
підвідомчими йому підприємствами,
організаціями та установами.

Водночас, як зазначав радянський
дослідник І. Давітнідзе, розглядаючи
основні питання, що належать до по%
вноважень міністерства, колегія тим
самим надає допомогу міністру та його
заступникам у виконанні їх управ%
лінських функцій [14, 57]. Також крім
зазначених функцій, колегія може
викликати представників місцевих ор%
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ганів системи міністерства для звіт%
ності на свої засіданні, та має право
посилати на місця представників міні%
стерства для перевірки виконання
рішень.

Згідно з Положенням організа%
ційно%правовою формою роботи коле%
гії є засідання. Періодичність прове%
дення засідань колегії визначається її
головою. Положення про колегії від%
повідних міністерств, затверджені на%
казами міністрів відповідних міні%
стерств по%різному розкривають пи%
тання організації роботи колегії. Деякі
лише в загальних рисах окреслюють
організацію роботи колегії (наприклад,
Положення про колегію міністерства
охорони здоров’я України, затверджене
Наказом міністерства охорони здоров’я
України 25 травня 2001 р. № 200), інші
детально регламентують кожний етап
роботи колегії (наприклад, Положення
про колегію міністерства промислової
політики України, затверджене нака%
зом мінпромполітики України 31 груд%
ня 2003 р. № 553). Так, згідно з Поло%
женням про колегію міністерства охо%
рони здоров’я України, затвердженого
Наказом міністерства охорони здоров’я
України 25 травня 2001 р. № 200 робо%
та колегії планується і проводиться
відповідно до річного плану основних
організаційних заходів МОЗ України
та квартальних планів роботи колегії,
які затверджуються міністром. Для
вирішення невідкладних питань може
бути проведено позапланове засідання
колегії [15]. У плані зазначаються пи%
тання, які необхідно розглянути, строк
подання матеріалів, особи, відпові%
дальні за підготовку і подання ма%
теріалів на засідання колегії, орієнтов%
на дата проведення засідань колегії.
Положення про колегію міністерства
промислової політики України, затвер%
джене наказом мінпромполітики Ук%
раїни 31 грудня 2003 р. № 553

детальніше регламентує порядок підго%
товки плану проведення засідань
колегії [16]. Зокрема, проект плану
проведення засідань колегії формуєть%
ся на основі пропозицій голови та
членів колегії, керівників структурних
підрозділів міністерства, які поперед%
ньо погоджують їх з відповідними пер%
шими заступниками міністра та заступ%
никами міністра. Підготовлений про%
ект плану проведення засідань колегії
вноситься до проекту плану роботи
міністерства і подається для подальшо%
го розгляду та затвердження на колегії.

З метою прийняття виважених та
обґрунтованих рішень стосовно під%
сумків роботи та перспектив розвитку
відповідних галузей промисловості у
міністерстві промислової політики
питання, винесені на засідання колегії,
попередньо розглядаються на засідан%
нях галузевих колегій, науково%тех%
нічної та економічної рад.

Підготовка проекту порядку денно%
го засідання колегії, згідно із затверд%
женим планом засідань та з урахуван%
ням внесених пропозицій, здійс%
нюється секретарем колегії, визначе%
ним міністром, який не пізніше ніж за
10 днів до засідання подає його голові
колегії для погодження. Для розгляду
на засідання колегії структурні
підрозділи міністерства, відповідальні
за підготовку питання, яке виноситься
на обговорення, не пізніше ніж за сім
днів до чергового засідання подають
секретарю колегії такі матеріали: спи%
сок запрошених, завізований відпо%
відним першим заступником міністра
або заступником міністра (виклик за%
прошених на засідання колегії здійс%
нюється підрозділом, на який покла%
дено відповідальність за підготовку
питання); проект рішення колегії,
завізований першим заступником
міністра, заступниками міністра за на%
прямами, а також керівниками струк%
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турних підрозділів, які мають викону%
вати це рішення в разі його прийняття;
довідку з викладенням суті питання,
обґрунтуванням пропозицій, що вно%
сяться, за підписом відповідного пер%
шого заступника міністра або заступ%
ника міністра, начальника структур%
ного підрозділу, відповідального за
підготовку питання; список осіб, яким
запропоновано виступити на засіданні
колегії, завізований заступником
міністра та начальником структурного
підрозділу. Терміни подачі матеріалів
на розгляд колегії та затвердження
міністру в кожному міністерстві різні.
Визначаються вони положеннями про
колегію відповідного міністерства або
безпосередньо зазначаються у плані
роботи колегії.

Секретар колегії надсилає матеріа%
ли та результати розгляду на галузе%
вих колегіях членам колегії, а також,
за вказівкою голови колегії, іншим по%
садовим особам не пізніше ніж за три
дні до засідання. Заступники міністра,
начальники департаментів, управлінь
і відділів, яким доручено підготовку
матеріалів на засідання колегії, та сек%
ретар колегії несуть персональну від%
повідальність за своєчасність і якість
їх підготовки. Для організаційного
забезпечення діяльності колегії в цен%
тральному апараті міністерства утво%
рюється робочий орган колегії — сек%
ретаріат колегії. 

Згідно з Положенням 2003 р. дата,
час, місце проведення та порядок ден%
ний засідання колегії визначаються
головою колегії. Відповідно до Указу
Президента України «Про колегію
міністерства та іншого центрального
органу виконавчої влади» від 31 груд%
ня 2005 р. засідання колегії повинні
проводитися в міру потреби, але не
рідше одного разу на місяць. Як пра%
вило, на практиці, засідання колегій
міністерств проводяться один раз на

місяць, а позапланові — у міру потре%
би.

Процедура проведення засідань ко%
легій центральних органів виконавчої
влади регламентується Положенням.
Веде засідання колегії її голова, а у
разі його відсутності — особа, на яку
покладено виконання обов’язків ке%
рівника центрального органу виконав%
чої влади. Засідання колегії є право%
мочним у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини за%
гальної кількості членів колегії. Зако%
нодавством України передбачена
особиста участь членів колегії в її
засіданнях. Якщо член колегії з яки%
хось причин не може бути присутнім
на засіданні, він має право попередньо
подати голові відповідні пропозиції у
письмовій формі. Обов’язковою про%
цедурою перед початком засідання
колегії є реєстрація членів колегії, які
беруть участь у її засіданні. Особи, за%
прошені на засідання колегії для роз%
гляду окремих питань, можуть бути
присутні під час розгляду інших пи%
тань лише з дозволу голови колегії.
Члени колегії й особи, запрошені для
участі у розгляді окремих питань,
беруть участь в їх обговоренні, вно%
сять пропозиції, дають необхідні пояс%
нення.

У деяких положеннях про колегії
відповідних міністерств встанов%
люється час, який відводиться для до%
повіді (співдоповіді, виступу). Так,
відповідно до Положення про колегію
міністерства промислової політики
України, затверджене наказом мін%
промполітики України 31 грудня
2003 р. № 553 час для доповіді на
засіданні колегії визначається в межах
20 хв, для співдоповіді — до 10 хв, для
виступу під час обговорення — до 5 хв,
для довідок — до 3 хв. У разі потреби
головуючий може змінити тривалість
виступів [16].
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В інших міністерствах увійшло в
практику на початку кожного засідан%
ня колегії встановлювати регламент
засідання, в якому і зазначалося скіль%
ки часу відводиться для обговорення
того чи іншого питання. Наприклад,
така практика, починаючи з 2000%х
років, широко застосовується в колегії
міністерства освіти України. У роботі
колегії може бути оголошеною пере%
рва. Зазвичай, перерва оголошується
після двох годин роботи.

Аналіз діяльності колегій міні%
стерств дає змогу виокремити види
засідань колегій. Зокрема, засідання
колегії можуть бути відкритими та за%
критими. При проведенні закритих
засідань колегії (закритого обговорен%
ня окремих питань) підготовка мате%
ріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюються з дотри%
манням установлених правил роботи з
таємними документами. Засідання
колегії може відбуватись у виїзному
порядку, а також спільно з колегіями
інших центральних органів виконав%
чої влади, профспілковими організа%
ціями. Особливого поширення на
початку ХХІ ст. набули розширені
засідання колегій центральних органів
виконавчої влади України.

За результатами своєї діяльності
колегія приймає рішення. Рішення ко%
легії приймаються з кожного питання
порядку денного відкритим голосу%
ванням більшістю голосів присутніх
на засіданні членів колегії. За рішен%
ням головуючого може застосовувати%
ся процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з
питань порядку денного засідання, по%
дана у письмовій формі, розглядається
на засіданні колегії і враховується під
час голосування.

Після засідання колегії структур%
ний підрозділ (окремий працівник),
відповідальний за підготовку питань,

доопрацьовує протягом 10 днів (якщо
головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з ураху%
ванням зауважень і пропозицій, вис%
ловлених під час обговорення питань
порядку денного, погоджує з керівни%
ками заінтересованих структурних
підрозділів центрального органу вико%
навчої влади, його територіальних
органів, урядових органів державного
управління, що діють у складі цент%
рального органу виконавчої влади,
членами колегії, іншими особами і по%
дає на розгляд голови колегії.

Рішення колегії проводиться у
життя, як правило, наказами міністра.
Проте якщо рішення колегії прийняте
з організаційних, процедурних і кон%
трольних питань, то вони вносяться до
протоколу засідання колегії без видан%
ня наказу. Рішення колегії оформля%
ються протоколами, які підписуються
головуючим та працівником, який ве%
де протокол.

Положення 2003 р. регламентує по%
рядок вирішення суперечностей між
головою та членами колегії. Так, у разі
виникнення розбіжностей між головою
та іншими членами колегії, під час
прийняття рішення керівник централь%
ного органу виконавчої влади прово%
дить у життя своє рішення, доповідаю%
чи у разі потреби про розбіжності, що
виникли, Кабінету Міністрів України.
Члени колегії також можуть повідоми%
ти свою думку Кабінету Міністрів Ук%
раїни. У практичній діяльності такі су%
перечності трапляються дуже рідко.
Контроль за виконанням рішень ко%
легії здійснює структурний підрозділ
(окремий працівник), визначений
міністром. У свою чергу колегія роз%
глядає на своїх засіданнях стан вико%
нання прийнятих нею рішень [4, 48].

Як вже зазначалося, до системи
центральних органів виконавчої влади
України входять державні комітети
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(державні служби) та центральні орга%
ни виконавчої влади зі спеціальним
статусом. Як і в міністерствах, у зазна%
чених органах створюються колегії,
які функціонують на таких самих заса%
дах, що й у міністерствах. 

Таким чином, колегії центральних
органів виконавчої влади України є
консультативно%дорадчими органами,
які створюються для всебічного роз%
гляду та вирішення питань, віднесе%
них до відання відповідного централь%
ного органу виконавчої влади.
Загальні засади діяльності колегій
центральних органів виконавчої влади
України визначаються Положенням та
положеннями про колегії відповідних
центральних органів виконавчої вла%
ди. Проте на сьогодні потребує своєї

подальшої регламентації цілий ряд
питань. По%перше, відсутність єдиного
законодавчого акта, який би детально
регламентував діяльність колегій цен%
тральних органів виконавчої влади;
по%друге, правова неврегульованість
питання персональної відповідаль%
ності членів колегії за прийняті ними
рішення та питання контролю за вико%
нанням рішень колегії; по%третє, по%
требує реорганізації склад колегій
ЦОВВ та правовий статус членів
колегії. Отже, на нашу думку, всі ці пи%
тання варто було вирішити шляхом
прийняття Верховною Радою України
Закону України «Про колегії органів
виконавчої влади України». Це, у свою
чергу, забезпечить ефективну роботу
виконавчої влади.
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