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Adnotacja. Artykuł poświęcono podkreśleniu zagadnień związanych z ustanowieniem podstawowych cech ochrony
praw dzieci poprzez określenie mechanizmu administracyjnoprawnego ochrony praw dzieci, ustanowienie systemu organów
upoważnionych do zapewnienia ochrony praw dzieci, a także określenie specyfiki poszczególnych procedur administracyjnych
mających na celu ochronę praw dzieci. Zaproponowano rozważenie mechanizmu administracyjnoprawnego ochrony praw
dzieci jako zestawu określonych przez normę administracyjnoprawną sposobów oddziaływania uprawnionych podmiotów
na stosunki publiczne, które rozwijają się w ochronie praw dzieci w celu stworzenia wiarygodnych warunków zapewniania i
ochrony ich praw w ramach administracji publicznej. Ustalono, że administracyjnoprawny mechanizm ochrony praw dzieci
składa się z poszczególnych elementów: norm prawnych określających warunki i tryb stosowania narzędzi administracji
publicznej do ochrony praw dzieci; instytucjonalnego systemu ochrony praw dzieci, utworzonego z upoważnionych
podmiotów uprawnionych do tworzenia wiarygodnych warunków gwarantowania i ochrony praw dzieci; procedur
administracyjnych, w ramach których realizowana jest ochrona praw dzieci.
Słowa kluczowe: mechanizm administracyjnoprawny, ochrona praw dziecka, system instytucjonalny, podmioty
kompetencji ogólnych i specjalnych, procedury administracyjne.
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The article is devoted to the issues related to determining the essential characteristics of children's rights by defining
the administrative and legal mechanism for ensuring the protection of children's rights, establishing a system of bodies
empowered to ensure the protection of children's rights, as well as determining the peculiarities of certain administrative
procedures aimed at protection of children's rights. It is proposed to consider the administrative and legal mechanism for
ensuring the protection of children's rights as a set of ways of influence of empowered authorities on public relations, arised in
the framework of protection of children's rights in order to create favourable conditions for protection and guaranteeing of their
rights within the public administration. It is established that the administrative and legal mechanism for ensuring the protection
of children's rights consists of particular elements: legal norms providing for conditions and procedure for the use of public
administration tools in order to protect children's rights; the institutional system ensuring the protection of children's rights,
which is formed of empowered authorities entrusted with powers to create favourable conditions for guaranteeing and protecting
children’s rights; administrative procedures within which the protection of children's rights is carried out.
It is noted that the peculiarities of public administration system empowered in the sphere of protection of children's rights
are as follows: it is a system of bodies organized in a certain way, which is not hierarchically constructed, however should act
in a coordinated and purposeful manner; the purpose of public administration is to ensure the public interest - due protection
of children's rights; its powers is a basis for activity; the competence of public administration is prescribed by law via
establishing certain ways of influence on public relations in the sphere of protection of children's rights.
Key words: administrative and legal mechanism, protection of children’s rights, institutional system, empowered
bodies of general and special competence, administrative procedures.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ: АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ
Інна Волкова
помічник-консультант народного депутата України,
Апарат Верховної Ради України (Україна)
ORCID ID: 0000-0002-3980-786X
e-mail: inna.volkova.ua@gmail.com
Статтю присвячено висвітленню питань, пов’язаних із встановленням сутнісних характеристик захисту прав
дітей, шляхом визначення адміністративно-правового механізму захисту прав дітей, встановлення системи орга104
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нів, які уповноважені забезпечувати захист прав дітей, а також визначення специфіки окремих адміністративних
процедур, що спрямовані на захист прав дітей. Запропоновано розглядати адміністративно-правовий механізм
захисту прав дітей як сукупність визначених адміністративно-правовою нормою способів впливу уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, що складаються в рамках захисту прав дітей з метою створення належних умов для гарантування та охорони їх прав в межах здійснення публічного адміністрування. Встановлено,
що адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей складається з окремих елементів: правових норм, що
визначають умови та порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту прав дітей;
інституційної системи забезпечення захисту прав дітей, яка сформована з уповноважених суб’єктів, наділених
повноваженнями щодо створення належних умов для гарантування та охорони прав дітей; адміністративних процедур, в межах яких реалізується захист прав дітей.
Зазначено, що до ознак системи суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями в сфері
захисту прав дітей, можна віднести те, що: це певним чином організована система органів, яка не є ієрархічно
побудованою, однак має діяти узгоджено та цілеспрямовано; метою діяльності суб’єктів публічної адміністрації
є забезпечення публічного інтересу – належного забезпечення прав дітей; основою діяльності суб’єктів публічної адміністрації є владні повноваження; компетенція суб’єктів публічної адміністрації визначена законом через
встановлення визначених способів їх впливу на суспільні відносини у сфері захисту прав дітей.
Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, захист прав дітей, інституційна система, суб’єкти
загальної та спеціальної компетенції, адміністративні процедури.

Introduction.
Питання детермінації адміністративно-правового механізму захисту прав дітей та його окремих елементів тривалий час залишаються дискусійними. Розгалужену систему законодавства у цій сфері формують:
Сімейний кодекс України (2002) та Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (1992), Закон
України «Про охорону дитинства» (2001), Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (2000), Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних
дітей» (2005), Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (1995)
тощо. При цьому відсутнє комплексне уявлення про адміністративно-правове забезпечення захисту прав
дітей, а також трактування його змістовних елементів.
Метою дослідження є встановлення сутнісних характеристик адміністративно-правового забезпечення
захисту прав дітей шляхом виконання таких науково-дослідницьких задач: визначити сутність та ознаки адміністративно-правового механізму захисту прав дітей, виокремити суб’єктів, які уповноважені забезпечувати
захист прав дітей, дослідити адміністративні процедури, що реалізуються в рамках захисту прав дітей.
При здійсненні цього дослідження використовувались загальні та спеціальні методи наукового пізнання:
метод системного аналізу, діалектичний метод, формально-логічний метод та структурно-функціональний,
а також низка емпіричних методів. Основу дослідження склали роботи провідних вчених у сфері адміністративного права щодо сутності адміністративно-правового механізму, зокрема таких, як: В.Б. Авер’янов,
О.М. Бандурка, М.Н. Берідзе, І.В. Бойко, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць,
В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.П. Яковлєв та інші. Водночас значна кількість проблемних питань у сфері
адміністративно-правового забезпечення захисту прав дітей залишається невирішеною, що свідчить про
актуальність обраної теми дослідження.
Практична значимість: результати дослідження можуть бути корисними для вітчизняних законодавців
та суб’єктів публічного адміністрування на фоні актуалізації тенденцій демократизації та гуманізації управлінських процесів.
Новизна та оригінальність дослідження: всі результати отримані самостійно, є оригінальними (відсутні
аналоги та некоректні запозичення). Предмет дослідження розглядається в Україні вперше і має перспективу подальшого розвитку.
1. Поняття адміністративно-правового механізму захисту прав дітей
Усталеним є тлумачення адміністративно-правового механізму як сукупності способів цілеспрямованого впливу уповноважених суб’єктів на визначену діяльність, що забезпечує узгодження публічних та приватних інтересів взаємодіючих учасників суспільних відносин (Нижник, Машков, 1998: 16; Голосніченко,
1998: 14). Використання категорії «механізм» для цілей адміністративно-правового регулювання спрямовано на окреслення вибору релевантних способів впливу на конкретні суспільні відносини. Незважаючи на
те, що релевантні «способи впливу» можуть позначатися як: 1) методи, форми, стимули, інструменти, технології (Корецький, 2002: 260); 2) державні регулятори (Головко, Дідківська, 2000: 209); 3) заходи і засоби
(Розпутенко, 2009: 29), – проте вони відображають зовнішню форму здійснення конкретної діяльності. Станом на теперішній час для уповноважених суб’єктів адміністративного права зовнішньою
формою діяльності є публічне адміністрування. Змістовно під категорією «адміністрування» (від лат.
«administratio»–«служіння»,«допомога»,«управління»)розумієтьсядіяльністьщодовпорядкуваннявизначенихсуспільних відносин у спосіб, який спрямований на служіння народові (Яковлєв, 2015: 119; Чернов, Гайдученко,
2014: 7; Пирожкова, 2017: 38).
Водночас «механізм» у адміністративному праві пов’язується із усвідомленням того, що недостатньо
сформувати матеріальні норми, необхідним є правозастосовні способи їх втілення в правову дійсність
(Тодика, 2001: 337). Тобто, адміністративно-правовий механізм – це сукупність визначених адміністративноправовою нормою способів впливу уповноважених суб’єктів на конкретні суспільні відносини в межах здійснення публічного адміністрування.
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Змістовні особливості адміністративно-правового механізму залежать від: а) суспільних відносин, щодо
яких здійснюється управлінський вплив; б) мети адміністративно-правового регулювання означених суспільних відносин. Для цілей цього дослідження суспільними відносинами є ті, що складаються в рамках
захисту прав дітей з метою створення належних умов для гарантування та охорони їх прав.
Таким чином, адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей можна визначити як сукупність
визначених адміністративно-правовою нормою способів впливу уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, що складаються в рамках захисту прав дітей з метою створення належних умов для гарантування
та охорони їх прав в межах здійснення публічного адміністрування.
Способами впливу уповноважених суб’єктів є інструменти публічного адміністрування: прийняття нормативних актів, прийняття індивідуальних адміністративних актів та укладення адміністративних договорів
(Ківалов, Біла-Тіунова, Білоус-Осінь, 2019).
Адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей складається з окремих елементів: правових норм,
що визначають умови та порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту прав
дітей; інституційної системи забезпечення захисту прав дітей, яка сформована з уповноважених суб’єктів,
наділених повноваженнями щодо створення належних умов для гарантування та охорони прав дітей; адміністративних процедур, в межах яких реалізується захист прав дітей.
Адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей характеризується наступним:
до правових норм, що визначають умови та порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту прав дітей, належать норми національного законодавства та норми міжнародно-правових
актів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;
захист прав дітей як особливо важлива сфера суспільних відносин потребує врахування міжнародних
стандартів та принципів в рамках здійснення адміністративно-правового регулювання;
у сфері захисту прав дітей використовуються переважно такі інструменти публічного адміністрування,
як прийняття нормативних та індивідуальних адміністративних актів;
інституційна система забезпечення захисту прав дітей сформована з національних суб’єктів загальної
та спеціальної компетенції; діяльність міжнародних суб’єктів (міжнародних органів, установ та інших
інституцій), які прямо чи опосередковано займаються питаннями захисту прав дітей, враховується національними суб’єктами інституційної системи забезпечення захисту прав дітей.
2. Суб’єкти забезпечення прав дітей: міжнародний рівень
Характерною ознакою функціонування інституційної системи адміністративно-правового забезпечення
прав дітей є врахування діяльності міжнародних суб’єктів. Означене зумовлено потребою врахування міжнародних стандартів та кращих практик забезпечення прав дітей на національному рівні.
До основних міжнародних суб’єктів, які забезпечують захист прав дітей, належать: 1) універсальні
та регіональні міжнародні міжурядові організації та об’єднання, а також їх органи, агенції та установи,
які займаються питаннями захисту прав дітей прямо чи опосередковано (наприклад, ООН, Рада Європи);
2) міжнародні судові інституції (наприклад, ЄСПЛ); 3) міжнародні неурядові організації (наприклад,
Amnesty International, Lumos, Hebrew Immigrant Aid Society, Alliance for Childhood European Network Group,
End Child Prostitution and Trafficking).
Так, Представництво Дитячого фонду ООН (далі – ЮНІСЕФ) в Україні було відкрито у 1997 році. За цей
час Фонд надав Уряду України допомогу на загальну суму 130 мільйонів доларів США, що дозволило розробити і реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, води і санітарії, освіти та захисту прав дітей.
Крім того, з початку конфлікту на сході Україні, ЮНІСЕФ працює над реалізацією ключових зобов’язань із
задоволення гуманітарних потреб дітей, зокрема доступу до освіти, психосоціальної допомоги, води і санітарії, навчання з питань мінної небезпеки, охорони здоров’я матері та дитини, а також послуг для людей, що
живуть із ВІЛ/СНІД.
До пріоритетних цілей програми ЮНІСЕФ для України на 2018-2022 рр. належить сприяння прогресивній
реалізації прав усіх дітей в Україні та скорочення прогалин у доступі дітей до найнеобхідніших послуг, при
збережені балансу між гуманітарною діяльністю, діяльністю з розвитку та пріоритетами, пов’язаними з розбудовою миру та подоланням наслідків конфлікту (Офіційний сайт Представництва ЮНІСЕФ в Україні).
До міжнародних неурядових організацій віднесено ті, що створені на основі установчих документів,
зареєстрованих у відповідності до національного законодавства однієї з держав. Прикладом можуть слугувати: Amnesty International, що є організацією, мета якої полягає у проведенні досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення серйозних порушень прав людини загалом та дитини зокрема; Lumos,
що є благодійною організацією з спрямуванням на процеси деінституалізації та розвитку сімейних форм
виховання дітей; Hebrew Immigrant Aid Society, що є благодійною організацією, діяльність якої спрямовано
на надання допомоги єврейському населенню та іншим особам, незалежно від їх релігійної, етнічної чи
національної приналежності, які знаходяться під ризиком переселення та потребують притулку; Alliance for
Childhood European Network Group, яка є неурядовою організацією, діяльність якої спрямована на формування поваги до дитинства як основи людського розвитку і підвищення обізнаності у потребах усіх дітей;
The End Child Prostitution and Trafficking, що є неурядовою некомерційною громадською організацією, діяльність якої присвячено боротьбі з сексуальною експлуатацією дітей, а саме: дитячою порнографією, експлуатацією дітей з метою проституції, торгівлею дітьми і сексуальною експлуатацією дітей у сфері подорожей
і туризму тощо (Коломоєць, 2019: 70).
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Таким чином, діяльність міжнародних суб’єктів (міжнародних органів, установ та інших інституцій),
які прямо чи опосередковано займаються питаннями захисту прав дітей, враховується національними
суб’єктами інституційної системи забезпечення захисту прав дітей. Не виключенням є і Україна. Доцільним вбачається врахування міжнародних стандартів та прогресивних практик міжнародних міжурядових
та неурядових організацій щодо забезпечення прав дітей, а також їх залучення до вирішення проблем із
забезпеченням прав дітей в Україні.
3. Суб’єкти забезпечення прав дітей: національний рівень
Діяльність щодо забезпечення захисту прав дітей є невід’ємним елементом забезпечення законності у державі. При цьому загальноприйнятим є виокремлення системи національних уповноважених суб’єктів адміністративно-правового забезпечення захисту прав дітей, які є одночасно суб’єктами публічного адміністрування.
До ознак, які характеризують систему суб’єктів публічної адміністрації, що наділені повноваженнями
в сфері захисту прав дітей, можна віднести наступні: це певним чином узгоджена і організована система
органів, яка не є ієрархічно побудованою, однак має діяти узгоджено та цілеспрямовано; метою діяльності
суб’єктів публічної адміністрації є забезпечення публічного інтересу – належного забезпечення прав дітей;
основою діяльності суб’єктів публічної адміністрації є владні повноваження; компетенцію суб’єктів публічної адміністрації визначено законом через встановлення визначених способів їх впливу на суспільні відносини у сфері захисту прав дітей.
Виходячи з усталеного підходу до класифікації суб’єктів публічного адміністрування (Мельник, Бевзенко,
2014; с. 127), до суб’єктів публічного адміністрування в сфері захисту прав дітей віднесемо: органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; їхні посадові та службові особи; інших суб’єктів при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема для виконання делегованих
повноважень; інших суб’єктів, яких наділено різними за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями.
Слід зазначити, що суб’єктів публічного адміністрування в сфері захисту прав дітей можна
класифікувати на:
1) суб’єктів загальної компетенції щодо захисту прав дітей, які визначають основні напрями державної
політики у сфері захисту прав дітей, забезпечують розробку і прийняття законів, розподіляють функції між
органами виконавчої влади, координують їх діяльність, здійснюють і забезпечують ефективну реалізацію
державної політики у сфері охорони дитинства, статусу дітей та захисту їх прав. До них віднесемо: Верховну Раду України, Президента України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Прем’єр-міністра,
центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші;
2) суб’єктів спеціальної компетенції, що наділені конкретними повноваженнями, спрямованими на захист
прав дітей. До них віднесемо: Уповноваженого Президента України з прав дитини, Міністерство соціальної
політики України (Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України, 2015),
уповноважені підрозділи органів Національної поліції, школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти, центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони
здоров’я, спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби України, притулки для
дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційні центри (Про органи
і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, 1995), органи опіки і піклування – районні,
районні у містах Києві та Севастополі місцеві державні адміністрації, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад (Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини, 2008), ювенальних прокурорів.
Окремо слід зазначити, що громадські організації відіграють вагоме значення для розвитку та забезпечення прав дитини, здійснюючи роз’яснювальну роботу серед населення; надаючи методичну, організаційну та матеріальну допомогу; здійснюючи постійний моніторинг за дотриманням прав дитини; займаючись волонтерською діяльністю; розробляючи програми, концепції, основні напрямки захисту прав дитини;
взаємодіючи з правоохоронними органами у сфері захисту прав дітей тощо (Коломоєць, 2019: 92).
4. Адміністративні процедури захисту прав дітей
Слід зазначити, що процедурна форма не є самоцінністю, але володіє вагомим інструментальним значенням для забезпечення дотримання прав і свобод громадян у процесі публічного адміністрування, – законність їх впливу на суспільні відносини (Яковлєв, 2016: 86). Не виключенням є сфера захисту прав дітей.
Адміністративні процедури в сфері захисту прав дітей є різновидом спеціальних адміністративних процедур (Школик, 2021: 93), тому що чинним законодавством не встановлено єдиних правових засад здійснення адміністративних процедур. На теперішній час система законодавства, що регулює порядок здійснення адміністративних процедур у сфері захисту прав дітей, характеризується своєю розгалуженістю,
оскільки представлена великою кількістю законів України (наприклад, Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»
тощо) та підзаконних актів (постанов Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої
влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування). Таким чином, адміністративні процедури у сфері захисту прав дітей врегульовані спеціальним законодавством.
Адміністративні процедури у сфері захисту прав дітей є переважно неюрисдикційними адміністративними процедурами, тобто такими, що реалізуються за відсутністю спору між суб’єктом публічної
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адміністрації та приватною особою (Тимощук, 2003: 24; Осадчий, Картузова, 2008: 32). Прикладом можуть
слугувати: процедура усиновлення дітей; процедура надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми; процедура обліку осіб, що бажають усиновити дітей; процедура тимчасового влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; процедура отримання статусу наставника над дитиною, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.
За суб’єктом ініціативи вирізняють заявні та втручальні адміністративні процедури, перші ініціюються
приватними особами, другі – суб’єктами публічної адміністрації, у встановлених законодавством випадках
(Школик, 2021: 75). У сфері захисту прав дітей можна виокремити як заявні адміністративні процедури
(наприклад, формування електронної облікової картки про реєстрацію особи в якості кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям), так і втручальні адміністративні процедури (наприклад, припинення нарахування та/або здійснення державної соціальної допомоги; позбавлення батьківських
прав; притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності).
Загалом, до ознак, що характеризують адміністративні процедури у сфері захисту прав дітей, можна віднести
такі: їх учасниками є суб’єкти публічної адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування у сфері захисту
прав дітей та приватні особи; їх врегульовано нормами адміністративного права, що містяться в актах спеціального законодавства про захист прав дітей; вони завершуються прийняттям відповідних адміністративних актів.
5. Conclusions
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що змістовні особливості адміністративно-правового механізму залежать від: а) суспільних відносин, щодо яких здійснюється управлінський вплив; б) мети адміністративно-правового регулювання означених суспільних відносин. Запропоновано розглядати адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей як сукупність визначених адміністративно-правовою нормою способів впливу
уповноважених суб’єктів на суспільні відносини, що складаються в рамках захисту прав дітей з метою створення
належних умов для гарантування та охорони їх прав в межах здійснення публічного адміністрування.
Виокремлено ознаки адміністративно-правового механізму захисту прав дітей, а саме: до правових
норм, що визначають умови та порядок застосування інструментів публічного адміністрування для захисту
прав дітей, належать норми національного законодавства та норми міжнародно-правових актів, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України; захист прав дітей як особливо важлива сфера суспільних відносин потребує врахування міжнародних стандартів та принципів в рамках здійснення адміністративно-правового регулювання; в сфері захисту прав дітей використовуються переважно такі інструменти публічного адміністрування, як прийняття нормативних та індивідуальних адміністративних актів;
інституційна система забезпечення захисту прав дітей сформована з національних суб’єктів загальної та спеціальної компетенції; діяльність міжнародних суб’єктів (міжнародних органів, установ та інших інституцій), які прямо чи опосередковано займаються питаннями захисту прав дітей, враховується національними
суб’єктами інституційної системи забезпечення захисту прав дітей.
Зазначено, характерною ознакою функціонування інституційної системи адміністративно-правового
забезпечення прав дітей є врахування діяльності міжнародних суб’єктів, що зумовлено потребою врахування міжнародних стандартів забезпечення прав дітей на національному рівні. Суб’єктів публічного адміністрування в сфері захисту прав дітей класифіковано на: 1) суб’єктів загальної компетенції щодо захисту
прав дітей, які визначають основні напрями державної політики у сфері захисту прав дітей, забезпечують
розробку і прийняття законів, розподіляють функції між органами виконавчої влади, координують їх діяльність, здійснюють і забезпечують ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони дитинства,
статусу дітей та захисту їх прав; 2) суб’єктів спеціальної компетенції, що наділені конкретними повноваженнями, спрямованими на захист прав дітей.
Встановлено, що ознаками адміністративних процедур у сфері захисту прав дітей є наступні: їх учасниками
є суб’єкти публічної адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування у сфері захисту прав дітей та приватні особи; їх врегульовано нормами адміністративного права, що містяться в актах спеціального законодавства про захист прав дітей; вони завершуються прийняттям відповідних адміністративних актів.
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