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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на досягнення науково�технічного про�

гресу, людство продовжує залишатись уразливим від

наслідків природних та техногенних катастроф. Крім

того, світовій спільноті не вдається дієво протистояти

збройній агресії окремих країн та терористичних атакам

екстремістських угруповань. Все це, а також події, що

мають місце на сході України, вимагають підвищеної ува�

ги з боку державних органів до діяльності недержавних

інституцій, особливо у сфері національної безпеки. Ос�

кільки в умовах проведення антитерористичної операції

та існуючої ймовірності запровадження особливих пра�

вових режимів, діяльність таких інституцій (зокрема,

суб'єктів господарювання, політичних партій, громадсь�

ких об'єднань, органів місцевого самоврядування) може

призвести до виникнення ризиків та загроз для націо�

нальної безпеки країни, що в свою чергу, вимагає від дер�

жавних органів пошуку та запровадження ефективних

засобів державного регулювання для адекватного реа�

гування з метою їх нейтралізації.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Дослідженням окремих питань державного регулю�

вання діяльності недержавних інституцій в Україні у

більшості випадків приділяється увага представниками

юридичних, економічних та політичних наук, серед яких,

зокрема, В. Сіверін [12], І. Копченко [6], О. Корнієвсь�

кий [7].

У галузі державного управління деяким питанням

взаємодії органів державної влади з окремими видами

недержавних інституцій у контексті забезпечення націо�

нальної безпеки присвячені дослідження К. Павлюк [9],

Н. Піроженко [10], Л. Усаченко [14].

Водночас слід зазначити, що дослідження держав�

ного регулювання діяльності недержавних інституцій у

сфері національної безпеки сьогодні у працях вітчизня�

них науковців з державного управління відображені

фрагментарно.
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Недостатній ступінь розробленості, необхідність

дослідження особливостей державного регулювання

діяльності недержавних інституцій в умовах особливих

правових режимів (надзвичайного стану, режиму воєн�

ного стану, режиму зони надзвичайної екологічної ситу�

ації) в контексті забезпечення національної безпеки, а

також його виняткове значення для безпечного розвит�

ку суспільства, забезпечення прав і свобод людини й гро�

мадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб

підтверджують актуальність обраної тематики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей держав�

ного регулювання діяльності недержавних інституцій в

умовах особливих правових режимів у контексті забез�

печення національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Законодавчі акти України передбачають можливість

введення в Україні або окремій її місцевості трьох особ�

ливих правових режимів: надзвичайного стану, воєнно�

го стану, зони надзвичайної екологічної ситуації.

У юридичній науці ці режими мають назву надзви�

чайних адміністративно�правових режимів, під якими ро�

зуміють особливий порядок правового регулювання,

який тимчасово запроваджується на певній території або

на території всієї країни як крайній захід для ліквідації

глобальної небезпеки, встановлює визначені Конститу�

цією, міжнародними актами й законами найсуттєвіші об�

меження прав і свобод фізичних та юридичних осіб, а

також передбачає найширші повноваження органів дер�

жавної влади, визначає особливий порядок діяльності

юридичних осіб, та про введення якого обов'язково

інформується світова спільнота [8, с. 23].

У спеціальних законах України, які регламентують

умови, порядок введення та скасування таких режимів,

вони визначаються як особливі правові режими. Підста�

вою для їх введення є наявна небезпека, що загрожує

національним інтересам та неможливість подолання цієї

небезпеки іншими засобами, крім уведення особливих

правових режимів.

При цьому спеціальні закони України [3—5] перед�

бачають надання органам державної влади, органам

місцевого самоврядування та військовому командуван�

ня, на які покладається здійснення заходів по впрова�

дженню і забезпеченню дії певного особливого право�

вого режиму, додаткових повноважень.

Надзвичайний стан — це особливий правовий режим,

який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих

її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій тех�

ногенного або природного характеру не нижче загаль�

нодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести

до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу

життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення

державної влади чи зміни конституційного ладу України

шляхом насильства і передбачає надання відповідним

органам державної влади, військовому командуванню та

органам місцевого самоврядування відповідно до Зако�

ну України "Про правовий режим надзвичайного стану"

повноважень, необхідних для відвернення загрози та за�

безпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального

функціонування національної економіки, органів дер�

жавної влади та органів місцевого самоврядування, за�

хисту конституційного ладу, а також допускає тимчасо�

ве, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні кон�

ституційних прав і свобод людини і громадянина та прав

і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням стро�

ку дії цих обмежень [5].

Указом Президента України про введення надзви�

чайного стану в інтересах національної безпеки та гро�

мадського порядку з метою запобігання заворушенням

або кримінальним правопорушенням, для охорони здо�

ров'я населення або захисту прав і свобод інших людей

на період надзвичайного стану можуть запроваджувати�

ся наступні заходи:

— встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду,

а також обмеження свободи пересування по території,

де вводиться надзвичайний стан;

— обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об'єк�

тів, що забезпечують життєдіяльність населення та на�

родного господарства;

— заборона проведення масових заходів, крім за�

ходів, заборона на проведення яких встановлюється су�

дом;

— заборона страйків;

— примусове відчуження або вилучення майна у

юридичних і фізичних осіб [5].

Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у

зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або

природного характеру,зокрема, передбачають:

— встановлення для юридичних осіб квартирної по�

винності для тимчасового розміщення евакуйованого

або тимчасово переселеного населення, аварійно�ряту�

вальних формувань та військових підрозділів, залучених

до подолання надзвичайних ситуацій;

— тимчасову заборону будівництва нових, розши�

рення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність

яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або

забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно�

рятувальних формувань;

— мобілізацію та використання ресурсів підпри�

ємств, установ і організацій, незалежно від форми влас�

ності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзви�

чайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесе�

них втрат;

— зміну режиму роботи підприємств, установ, орган�

ізацій усіх форм власності, переорієнтацію їх на вироб�

ництво необхідної в умовах надзвичайного стану про�

дукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для

проведення аварійно�рятувальних і відновлювальних

робіт;

— усунення від роботи на період надзвичайного ста�

ну, в разі неналежного виконання своїх обов'язків, кер�

івників державних підприємств, установ і організацій, від

діяльності яких залежить нормалізація обстановки в рай�

оні надзвичайного стану, та покладення тимчасового ви�

конання обов'язків зазначених керівників на інших осіб

[5].

Додаткові заходи правового режиму надзвичайно�

го стану у зв'язку з масовими порушеннями громадсь�

кого порядку, зокрема, передбачають:

— обмеження або тимчасову заборону продажу

зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а та�

кож алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спир�

товій основі;

— тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої

вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а у під�

приємств, установ і організацій — також навчальної

військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і

матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;
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— заборону виготовлення і розповсюдження інфор�

маційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обста�

новку;

— регулювання роботи цивільних теле� та радіо�

центрів, заборона роботи аматорських радіопередаваль�

них засобів та радіовипромінювальних пристроїв особи�

стого і колективного користування;

— особливі правила користування зв'язком та пере�

дачі інформації через комп'ютерні мережі;

— порушення у порядку, визначеному Конституцією

і законами України, питання про заборону діяльності

політичних партій, громадських організацій в інтересах

національної безпеки та громадського порядку, охоро�

ни здоров'я населення або захисту прав і свобод інших

людей [5].

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що

вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі

збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній

незалежності України, її територіальній цілісності та пе�

редбачає надання відповідним органам державної вла�

ди, військовому командуванню, військовим адміністра�

ціям та органам місцевого самоврядування повноважень,

необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної

агресії та забезпечення національної безпеки, усунення

загрози небезпеки державній незалежності України, її

територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовле�

не загрозою, обмеження конституційних прав і свобод

людини і громадянина та прав і законних інтересів юри�

дичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [4].

На територіях, на яких введено воєнний стан, для за�

безпечення дії Конституції та законів України, забезпе�

чення разом із військовим командуванням запроваджен�

ня та здійснення заходів правового режиму воєнного ста�

ну, оборони, цивільного захисту, громадського порядку

та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів

громадян можуть утворюватися тимчасові державні орга�

ни — військові адміністрації [4].

Рішення про утворення військових адміністрацій

приймається Президентом України за поданням облас�

них державних адміністрацій або військового команду�

вання.

Військові адміністрації населених пунктів утворю�

ються в одному чи декількох населених пунктах (селах,

селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради

та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені

на них Конституцією та законами України повноважен�

ня, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або

самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх

фактичного невиконання.

У районі, області військові адміністрації утворюють�

ся у разі нескликання сесії відповідно районної, облас�

ної ради у встановлені Законом України "Про місцеве

самоврядування в Україні" строки або для здійснення

керівництва у сфері забезпечення оборони, громадсь�

кого порядку і безпеки. У разі прийняття рішення про

утворення районних, обласних військових адміністрацій

їх статусу набувають відповідно районні, обласні дер�

жавні адміністрації, а голови районних, обласних дер�

жавних адміністрацій набувають статусу начальників

відповідних військових адміністрацій.

Військові адміністрації населених пунктів, а також

районні, обласні військові адміністрації, утворені у зв'яз�

ку з нескликанням сесії відповідно районної, обласної

ради у встановлені Законом України "Про місцеве само�

врядування в Україні" строки, здійснюють свої повнова�

ження до дня першого засідання першої сесії відповідної

ради, обраної після скасування воєнного стану. У разі

створення районних, обласних військових адміністрацій

для здійснення керівництва у сфері забезпечення обо�

рони, громадського порядку і безпеки такі адміністрації

здійснюють свої повноваження до скасування воєнного

стану [4].

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено

воєнний стан, військове командування разом із військо�

вими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть само�

стійно або із залученням органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування запроваджувати та здійснюва�

ти в межах тимчасових обмежень прав і законних інте�

ресів юридичних осіб, передбачених указом Президента

України про введення воєнного стану, наступні заходи:

— встановлювати посилену охорону важливих

об'єктів національної економіки та об'єктів, що забез�

печують життєдіяльність населення, і вводити особливий

режим їхньої роботи;

— використовувати потужності та трудові ресурси

підприємств, установ і організацій усіх форм власності

для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи,

проводити інші зміни виробничої діяльності, а також

умов праці відповідно до законодавства про працю;

— примусово відчужувати майно, що перебуває у

приватній або комунальній власності, вилучати майно

державних підприємств, державних господарських об�

'єднань для потреб держави в умовах правового режи�

му воєнного стану в установленому законом порядку та

видавати про це відповідні документи встановленого

зразка;

— встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду,

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців

та осіб без громадянства, а також рух транспортних за�

собів;

— перевіряти документи у осіб, а в разі потреби про�

водити огляд речей, транспортних засобів, багажу та ван�

тажів, службових приміщень і житла громадян, за винят�

ком обмежень, встановлених Конституцією України;

— забороняти проведення мирних зборів, мітингів,

походів і демонстрацій, інших масових заходів;

— порушувати у порядку, визначеному Конституцією

та законами України, питання про заборону діяльності

політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона

спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушен�

ня суверенітету і територіальної цілісності держави,

підрив її безпеки, незаконне захоплення державної вла�

ди, пропаганду війни, насильства, на розпалювання

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на

права і свободи людини, здоров'я населення;

— регулювати роботу підприємств телекомунікацій,

поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорга�

нізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ,

організацій і закладів культури та засобів масової ін�

формації, а також використовувати місцеві радіостанції,

телевізійні центри та друкарні для військових потреб і

проведення роз'яснювальної роботи серед військ і на�

селення; забороняти роботу приймально�передавальних

радіостанцій особистого і колективного користування та

передачу інформації через комп'ютерні мережі;

— у разі порушення вимог або невиконання заходів

правового режиму воєнного стану вилучати у підпри�

ємств, установ і організацій усіх форм власності, окре�

мих громадян телекомунікаційне обладнання, теле�

візійну, відео� і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у

разі потреби інші технічні засоби зв'язку;
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— забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими

хімічними і отруйними речовинами, а також алкоголь�

ними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій

основі;

— встановлювати особливий режим у сфері вироб�

ництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своє�

му складі наркотичні засоби, психотропні речовини та

прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких

визначається Кабінетом Міністрів України;

— вилучати у підприємств, установ і організацій на�

вчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речови�

ни і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

— встановлювати для фізичних і юридичних осіб

військово�квартирну повинність з розквартирування

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького

складу правоохоронних органів, особового складу служ�

би цивільного захисту, евакуйованого населення та роз�

міщення військових частин, підрозділів і установ;

— запроваджувати у разі необхідності нормоване за�

безпечення населення основними продовольчими і не�

продовольчими товарами, лікарськими засобами і виро�

бами медичного призначення;

— усувати з посад керівників підприємств, установ і

організацій за неналежне виконання ними визначених За�

коном України "Про правовий режим воєнного стану" обо�

в'язків та призначати виконувачів обов'язків керівників

зазначених підприємств, установ і організацій [4].

У місцевостях, де ведуться бойові дії, запроваджен�

ня та здійснення заходів правового режиму воєнного ста�

ну покладається безпосередньо на військове команду�

вання та військові адміністрації (у разі їх утворення) [4].

Правовий режим зони надзвичайної екологічної си�

туації — це особливий правовий режим, який може тим�

часово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі

виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і спря�

мовується для попередження людських і матеріальних

втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян,

а також усунення негативних наслідків надзвичайної еко�

логічної ситуації [3].

У випадку запровадження в межах зони надзвичай�

ної екологічної ситуації правового режиму надзвичай�

ного стану відповідно до Закону України "Про правовий

режим надзвичайного стану" можуть запроваджуватися,

зокрема, такі заходи:

— встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду;

— обмеження руху транспортних засобів та прове�

дення їх огляду з метою необхідної їх обробки, тимча�

сової затримки в разі виявлення можливого небезпеч�

ного їх впливу на життя і здоров'я людей або загрози

погіршення екологічної ситуації;

— посилення охорони громадського порядку та

об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

— встановлення обмежень чи заборони на прове�

дення масових заходів, у тому числі у разі загострення

епідеміологічної обстановки, крім заходів, заборона та

проведення яких встановлюється судом;

— встановлення тимчасової заборони на будівницт�

во нових і розширення діючих підприємств та інших

об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією над�

звичайної екологічної ситуації або із забезпеченням жит�

тєдіяльності населення;

— встановлення карантину та здійснення інших обо�

в'язкових санітарно�протиепідемічних заходів;

— запровадження особливого порядку розподілен�

ня продуктів харчування і предметів першої необхідності

серед населення;

— проведення мобілізації ресурсів підприємств, ус�

танов та організацій незалежно від форм власності, зміна

режиму їх роботи та профілю виробничої діяльності в

межах, необхідних для проведення аварійно�рятуваль�

них та відновлювальних робіт;

— примусове відчуження об'єктів права приватної

власності з обов'язковим наступним повним відшкоду�

ванням їх вартості;

— виконання комплексу робіт щодо нормалізації

екологічного стану на території зони надзвичайної еко�

логічної ситуації [3].

На нашу думку, до особливих також можна віднести

режим у районі проведення антитерористичної операції,

що визначається як особливий порядок, який може вво�

дитися в районі проведення антитерористичної операції

на час її проведення і передбачає надання суб'єктам бо�

ротьби з тероризмом визначених Законом України "Про

боротьбу з тероризмом" спеціальних повноважень, не�

обхідних для звільнення заручників, забезпечення без�

пеки і здоров'я громадян, які опинилися в районі прове�

дення антитерористичної операції, нормального функ�

ціонування державних органів, органів місцевого само�

врядування, підприємств, установ, організацій [1].

При цьому слід зазначити, що для виконання повно�

важень місцевих органів виконавчої влади, органів місце�

вого самоврядування у випадках, встановлених Законом

України "Про військово�цивільні адміністрації" [2], у рай�

оні проведення антитерористичної операції можуть ут�

ворюватися військово�цивільні адміністрації.

Військово�цивільні адміністрації — це тимчасові дер�

жавні органи у селах, селищах, містах, районах та обла�

стях, що діють у складі Антитерористичного центру при

Службі безпеки України і призначені для забезпечення

дії Конституції та законів України, забезпечення безпе�

ки і нормалізації життєдіяльності населення, правопо�

рядку, участі у протидії диверсійним проявам і терорис�

тичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в

районі проведення антитерористичної операції.

Військово�цивільні адміністрації утворюються у разі

потреби за рішенням Президента України. Військово�

цивільні адміністрації населених пунктів утворюються в

одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах,

містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їх

виконавчі органи не здійснюють покладені на них Кон�

ституцією та законами України повноваження, у тому

числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусу�

нення від виконання своїх повноважень, або їх фактич�

ного невиконання [2].

У районі, області військово�цивільні адміністрації ут�

ворюються у разі нескликання сесії відповідно район�

ної, обласної ради у встановлені Законом України "Про

місцеве самоврядування в Україні" строки або для

здійснення керівництва у сфері забезпечення громадсь�

кого порядку і безпеки. У разі прийняття рішення про

утворення районних, обласних військово�цивільних ад�

міністрацій їх статусу набувають відповідні районні, об�

ласні державні адміністрації, а голови районних, облас�

них державних адміністрацій — статусу керівників відпо�

відних військово�цивільних адміністрацій [2].

Разом з тим слід зазначити, що в Україні в рамках

децентралізації з метою передачі влади на місця перед�

бачається реформування місцевих органів влади та за�

провадження замість місцевих державних адміністрацій

інституту префектів.

Згідно з проектом закону України "Про префектів"

[11], префект на відповідній території, зокрема, спря�
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мовує і організує діяльність територіальних органів

міністерств, інших центральних органів виконавчої вла�

ди, забезпечує їх взаємодію з органами місцевого само�

врядування в умовах правового режиму воєнного або

надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної си�

туації, загрози або виникнення надзвичайної ситуації

відповідного рівня.

Так, в умовах запровадження правового режиму воє�

нного або надзвичайного стану, зони надзвичайної еко�

логічної ситуації територіальні органи міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади зобов'язані діяти

відповідно до рішень префекта, прийнятих відповідно до

законодавства України.

В умовах загрози або виникнення надзвичайної си�

туації відповідного рівня префект здійснює спрямуван�

ня і організацію діяльності територіальних органів

міністерств, інших центральних органів виконавчої вла�

ди, забезпечення їх взаємодії з органами місцевого са�

моврядування з урахуванням особливостей, що визна�

чаються Кодексом цивільного захисту України, а також

інших нормативно�правових актів.

При цьому префекти уповноважені скасовувати акти

територіальних органів міністерств, інших центральних

органів виконавчої влади, прийняті з питань здійснення

заходів правового режиму воєнного або надзвичайного

стану, зони надзвичайної екологічної ситуації [11].

На нашу думку, крім вищезазначених, префектам не�

обхідно надати повноваження щодо створення кризо�

вого центру з метою координації діяльності терито�

ріальних органів міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, органі місцевого самоврядування,

керівників підприємств, установ та організацій усіх форм

власності на відповідній території щодо захисту та за�

безпечення безперешкодного функціонування важливих

для існування держави, забезпечення безпеки населен�

ня і довкілля систем та об'єктів критичної інфраструктури

в умовах запровадження особливих правових режимів,

загрози або виникнення надзвичайної ситуації відповід�

ного рівня.

Під критичною інфраструктурою слід розуміти —

майно, систему чи їх частину, що є важливими для підтри�

мання життєво необхідних соціальних функцій, здоро�

в'я, безпеки, економічного чи соціального добробуту

людей, а також результатом розладу чи руйнування яких

може стати неможливість підтримувати зазначені функції

[15]. Тобто системи та об'єкти, які є критично важливи�

ми для існування держави, забезпечення безпеки насе�

лення і довкілля.

До того ж слід зазначити, що Стратегією національ�

ної безпеки України, затвердженою Указом Президен�

та України від 26.05.2015 № 287/2015 [13], забезпечен�

ня безпеки критичної інфраструктури віднесено до ос�

новних напрямів державної політики національної без�

пеки України. При цьому пріоритетами забезпечення

безпеки критичної інфраструктури, зокрема, визначено:

— комплексне вдосконалення правової основи за�

хисту критичної інфраструктури, створення системи дер�

жавного управління її безпекою;

— посилення охорони об'єктів критичної інфра�

структури, зокрема енергетичної і транспортної;

— налагодження співробітництва між суб'єктами за�

хисту критичної інфраструктури, розвиток державно�

приватного партнерства у сфері запобігання надзвичай�

ним ситуаціям та реагування на них;

— розробку та запровадження механізмів обміну

інформацією між державними органами, приватним

сектором і населенням стосовно загроз критичній інфра�

структурі та захисту чутливої інформації у цій сфері;

— профілактику техногенних аварій та оперативне і

адекватне реагування на них, локалізація і мінімізація їх

наслідків;

— розвиток міжнародного співробітництва у цій

сфері [13].

Крім того, з метою забезпечення нормального функ�

ціонування систем та об'єктів критичної інфраструктури,

вважаємо за доцільне внести зміни до пункту 8 частини

першої статті 17 Закону України "Про правовий режим

надзвичайного стану" щодо можливості усунення від ро�

боти на період надзвичайного стану, в разі неналежного

виконання своїх обов'язків, керівників підприємств, уста�

нов і організацій усіх форм власності, від діяльності яких

залежить нормалізація обстановки в районі надзвичай�

ного стану, та покладення тимчасового виконання обо�

в'язків зазначених керівників на осіб, які спроможні за�

безпечити їх безперешкодне функціонування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Підсумовуючи проведене дослідження, доцільно за�

уважити, що пов'язані із запровадженням особливих пра�

вових режимів надзвичайного стану, воєнного стану та

зони надзвичайної екологічної ситуації особливості дер�

жавного регулювання діяльності недержавних інституцій

за умов виникнення та реалізації загроз національній

безпеці України передбачають обмеження прав та закон�

них інтересів юридичних осіб, збільшення компетенції

органів державної влади, військового командування та

органів місцевого самоврядування, створення спеціаль�

них органів (у разі необхідності), а також запроваджен�

ня заходів для врегулювання суспільних відносин в кри�

зових умовах з метою забезпечення безпеки особи, сус�

пільства та держави.

Запровадження в Україні інституту префектів у рам�

ках децентралізації та реформи органів державного уп�

равління, необхідність надання їм низки повноважень в

умовах запровадження в Україні або окремій її місце�

вості особливих правових режимів робить наукові досл�

ідження у цій сфері актуальними. Адже кризові та над�

звичайні ситуації, що є підставою для запровадження

особливих правових режимів, становлять загрозу уста�

леному розвитку суспільства в усіх його сферах загалом

та національній безпеці зокрема.
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