
Постанова 
Іменем України 
27 березня 2019 року 
м. Київ 
Справа № 727/5743/15-ц, Провадження № 14-78 цс 19 
 
Велика Палата Верховного Суду у складі: 
судді-доповідача - Гудими Д. А., 
суддів: Бакуліної С. В., Британчука В. В., Золотнікова О. С. , Кібенко О. 

Р., Князєва В. С . , Лобойка Л. М. , Лященко Н. П. , Прокопенка О. Б. , Рогач Л. І. , 
Саприкіної І. В. , Ситнік О. М. , Уркевича В. Ю. , Яновської О. Г. 

 
розглянула справу за позовом Департаменту праці та соціального захисту 

населення Чернівецької міської ради (далі також - позивач) до ОСОБА_10 (далі 
також - відповідачка) про стягнення надмірно виплачених коштів, 

за касаційною скаргою позивача на рішення Апеляційного суду 
Чернівецької області від 9 вересня 2016 року, ухвалене колегією суддів у складі 
Яремка В. В., Литвинюк І. М. і Перепелюк І. Б. 

Учасники справи: 
позивач: Департамент праці та соціального захисту населення 

Чернівецької міської ради; 
відповідач: ОСОБА_10 
ІСТОРІЯ СПРАВИ 
Короткий зміст позовних вимог 
1. 20 липня 2015 рокупозивач звернувся до суду з позовом, в якому просив 

стягнути з відповідачки 2 083,49 грн коштів, надмірно виплачених як житлова 
субсидія. 

2.  Позов мотивував такими обставинами: 
2.1.  Упродовж 2006-2008 років чоловік відповідачки - ОСОБА_11 - 

отримував субсидію на часткове відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг (далі - субсидія), що надавались у квартирі за адресою: 
АДРЕСА_1 (далі - квартира). 

2.2. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 помер. 
2.3. Спадкоємицею ОСОБА_11 є відповідачка, яка з серпня 2010 року 

отримувала субсидію. 
2.4.  Відповідно до акта № 58, складеного 17 листопада 2014 року 

Управлінням праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у 
місті Чернівці ради (далі - акт № 58), це управління провело перевірку повноти та 
достовірності поданої для призначення субсидії інформації та виявило розбіжність 
у деклараціях про доходи, які подавали ОСОБА_11 та відповідачка, а також 
недостовірність поданої ними інформації, оскільки відповідачка з 2 лютого 1999 
року мала у власності й інше житло - квартиру у АДРЕСА_2 , яку вона відчужила 
лише у жовтні 2010 року. 

2.5.  Усього ОСОБА_11 та відповідачці надана субсидія у розмірі 2 853,49 
грн, з яких відповідачка добровільно повернула лише 770,00 грн. 

Короткий зміст рішення суду першої інстанції 
3.  6 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці ухвалив 

рішення, яким позов задовольнив повністю. 
4.  Мотивував рішення тим, що доведено призначення субсидії на підставі 

недостовірних відомостей про майновий стан, а саме: неповідомлення про 
наявність у відповідачки на праві власності іншого житлового приміщення. Суд 
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вважав, що оскільки відповідачка відмовилася повертати частину надмірно 
виплачених коштів добровільно, то позов є обґрунтованим. 

Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції 
5.  9 вересня 2016 року Апеляційний суд Чернівецької області ухвалив 

рішення, яким рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позову про 
стягнення надмірно виплачених коштів за період 2006 - 2009 років відмовив, а в 
частині вимог про стягнення надмірно виплачених коштів за 2010 рік провадження 
у справі закрив. 

6.  Висновок про відмову у задоволенні частини вимог апеляційний суд 
мотивував тим, що позивач, дізнавшись про смерть ОСОБА_11 1 жовтня 2009 
року, пропустив передбачений статтею 1281 Цивільного кодексу (далі також - ЦК) 
України строк для пред'явлення вимоги до відповідачки як до спадкоємця 
померлого. 

7.  Стосовно ж можливості стягнення надмірно виплачених коштів за 2010 
рік апеляційний суд вказав, що у цій частині вимога не може розглядатися за 
правилами цивільного судочинства, оскільки спір стосується здійснення позивачем 
делегованих йому законом владних повноважень щодо контролю за розподілом 
бюджетних коштів. 

Короткий зміст вимог касаційної скарги 
8.  24 вересня 2016 року позивач подав до Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу. Просить 
скасувати рішення Апеляційного суду Чернівецької області від 9 вересня 2016 року 
та залишити в силі рішення суду першої інстанції. Скаржиться на порушення 
апеляційним судом норм процесуального права та неправильне застосуванням 
норм матеріального права. 

Короткий зміст ухвали суду касаційної інстанції 
9.  17 жовтня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої 

судової палати Касаційного цивільного суду ухвалою передав справу на розгляд 
Великої Палати Верховного Суду. 

10. Мотивував ухвалу тим, що позивач оскаржує рішення Апеляційного 
суду Чернівецької області від 9 вересня 2016 року, зокрема, з підстав порушення 
правил предметної юрисдикції. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ 
(1) Доводи особи, яка подала касаційну скаргу 
11.  На думку позивача, помилковим є рішення апеляційного суду про 

закриття провадження у справі з підстав порушення правил предметної юрисдикції 
в частині вимоги про стягнення надмірно виплачених коштів за 2010 рік. Позивач 
звертає увагу на те, що 15 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. 
Чернівці постановив ухвалу, якою відмовив у відкритті провадження у справі за 
адміністративним позовом позивача до відповідачки про стягнення надмірно 
виплачених коштів як субсидії. 

12. Субсидія була призначена не персонально померлому чоловіку 
відповідачки, а й членам його сім'ї, до яких входила і відповідачка. Тому 
неправильним є висновок апеляційного суду про необхідність відліку строку 
пред'явлення вимоги до відповідачки з моменту смерті її чоловіка. Право на 
звернення до суду позивач може реалізувати протягом трьох років з дня 
виявлення порушення порядку призначення субсидії. 

(2)  Позиції інших учасників справи 
13. У жовтні 2016 року відповідачка подала заперечення на касаційну 

скаргу, у задоволенні якої просить відмовити. Вказує на те, що позивач пропустив 
передбачений статті 1281 ЦК України шестимісячний строк звернення до 
відповідачки. 
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14.  У січні 2017 року відповідачка подала заяву (вх. № 193/0/6-17), в якій 
вказала, що, крім спливу строку, визначеного статтею 1281 ЦК України, спливла 
також позовна давність, визначена статтями 257, 258, 161 ЦК України. 

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ 
(1)   Оцінка аргументів учасників справи та висновків судів першої й 

апеляційної інстанцій 
(1.1)  Щодо стягнення надмірно виплачених коштів за період 2006 - 

2009 років 
15.   Правовідносини сторін регулюються приписами ЦК України, 

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 
848, у редакції, чинній на час складання акта № 58 (далі - Положення), Порядку 
повернення коштів, надмірно виплачених за призначеними субсидіями, 
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, 
Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 29 грудня 1997 
року № 39/283/90/5, у редакції, чинній на час складання акта № 58 (далі - 
Порядок). 

16.  Суди встановили, що згідно з поданими деклараціями про доходи та 
майновий стан, особа, яка отримує субсидію, попереджена про відповідальність за 
подання недостовірної інформації як про її доходи та майновий стан, так і про 
доходи та майновий стан членів її сім'ї, зареєстрованих у жилому приміщенні, про 
що свідчить підпис цієї особи у заявах про отримання житлових субсидій. І під час 
перевірки повноти та достовірності поданої інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно Управління праці та соціального захисту 
населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради виявило, що у 
деклараціях відповідачки та її чоловіка про їхні доходи та майновий стан у 2006 - 
2010 роках не вказана квартиру відповідачки на 

АДРЕСА_2. 17.   Відповідно до підпункту 3 пункту 5 Положення субсидія не 
призначається, якщо уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у 
державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного 
кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито 
особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому 
приміщенні (будинку), мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні 
(користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж 
одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі перевищує 
встановлену соціальну норму житла, в межах якої надається субсидія. 

18.   Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок 
свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або 
неповідомлення громадянином про набуття права власності на житло (житлове 
приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована, повертається ним 
за вимогою органу, що призначив субсидію. У разі коли громадянин добровільно 
не повернув надмірно перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її 
стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку 
(абзаци восьмий - дев'ятий пункту 20 Положення). 

19.  Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що сума 
надмірно перерахованої (виплаченої) субсидії є майном, збереженим без 
достатньої правової підстави. А тому на правовідносини з повернення цієї суми 
поширюються приписи глави 83 ЦК України. Суди першої й апеляційної інстанцій 
дійшли необґрунтованого висновку про те, що надмірно перерахована (виплачена) 
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субсидія є шкодою. Застосування до спірних правовідносин приписів статей 1166 і 
1231 ЦК України є помилковим. 

20. Не підлягають поверненню безпідставно набуті, зокрема, пенсії, 
допомоги, інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх 
виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності 
рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача (пункт 1 частини 
першої статті 1215 ЦК України). 

21.  Отже, не може бути повернута сума надмірно перерахованої 
(виплаченої) субсидії зокрема тоді, якщо позивач не доведе, що виплату здійснив 
добровільно, але внаслідок рахункової помилки з його боку чи недобросовісності з 
боку ОСОБА_11 як набувача субсидії.Така недобросовісність може проявлятися у 
несумлінному ставленні до виконання власних обов'язків, зловживанні правом у 
власних інтересах або в інтересах третіх осіб тощо. 

22.  Суди першої та апеляційної інстанцій встановили факт 
недобросовісності набувача субсидії, який подав недостовірну інформацію про 
майно членів своєї сім'ї. Тому відсутні визначені пунктом 1 частини першої статті 
1215 ЦК України підстави, які унеможливлюють повернення безпідставно набутих 
коштів - надмірно перерахованої (виплаченої) суми субсидії. 

23.  Зобов'язання чоловіка відповідачки з повернення надмірно 
перерахованої (виплаченої) суми субсидії залишилось невиконаним після його 
смерті. Спадщину ОСОБА_11 прийняла відповідачка. 

24.  Позивач у касаційній скарзі вказує на те, що субсидія призначалася не 
персонально чоловіку відповідачки, але й також зареєстрованим з ним членам 
його сім'ї, до яких відповідачка належала. 

25.  Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого 
відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації (абзац перший пункту 6 
Положення). У разі смерті зазначеної особи, на яку відкрито особовий рахунок, 
надання субсидії не припиняється за умови, що у житловому приміщенні 
зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні 
послуги (абзац другий пункту 6 Положення). 

26.  Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної 
особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу 
спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент 
відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (статті 1216, 1218 ЦК 
України). 

27.  Згідно з пунктом 5 частини першої статті 1219 ЦК України до складу 
спадщини не входять права й обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою 
спадкодавця, зокрема, права та обов'язки особи як боржника, передбачені статтею 
608 цього кодексу. 

28.   Відповідно до частини першої статті 608 ЦК України зобов'язання 
припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов'язаним з його 
особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою. 

29.  Отже, оскільки зобов'язання з повернення надмірно перерахованої 
(виплаченої) суми субсидії не є нерозривно пов'язаним з особою, на яку відкрито 
особовий рахунок за місцем реєстрації, і якій призначена субсидія, таке 
зобов'язання зі смертю цієї особи не припиняється, а обов'язок з повернення 
надмірно перерахованої (виплаченої) суми субсидії входить до складу спадщини. 

30.  Відповідачка заперечує проти стягнення з неї коштів, оскільки вважає, 
що позивач поза межами шестимісячного строку, визначеного частиною 
другою статті 1281 ЦК України у редакції, чинній на час смерті чоловіка 
відповідачки, звернувся до неї як до спадкоємця з вимогою (позовом) про 
стягнення надмірно виплачених коштів. Натомість, позивач у касаційній скарзі 
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вказує на те, що шестимісячний строк, визначений статтею 1281 ЦК України не 
може відраховуватись швидше, ніж 19 вересня 2014 року, як встановив суд першої 
інстанції, було виявлено подання для отримання субсидії неправдивої інформації 
у деклараціях про доходи та майновий стан. 

31.  Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, 
коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої 
вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку 
вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, 
він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, 
протягом одного року від настання строку вимоги (частини друга та третя статті 
1281 ЦК України у редакції, чинній на час смерті чоловіка відповідачки). 

32.   Суд апеляційної інстанції встановив, що Управління праці та 
соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради 1 
жовтня 2009 року довідалося про смерть 7 вересня 2009 року чоловіка 
відповідачки та про відкриття спадщини. 

33.  Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 13 Положення органи праці 
та соціального захисту населення протягом десяти днів після подання заяви та 
отримання відомостей (подання необхідних документів) приймає рішення про 
призначення або непризначення субсидії. У разі коли відомості, викладені в заяві, 
не підтверджено належно оформленими документами, субсидія призначається 
починаючи з місяця подання (відправлення) заяви за умови, що відомості будуть 
підтверджені в установленому порядку протягом місяця з дня подання 
(відправлення) заяви (абзац одинадцятий пункту 13 Положення). 

34.  Отже, позивач, приймаючи рішення про призначення чоловікові 
відповідачки субсидії, зобов'язаний був перевіряти повноту та достовірність 
інформації, поданої для отримання від держави соціальної допомоги щодо сплати 
вартості житлово-комунальних послуг. Крім того, знаючи про вимоги статті 1281 ЦК 
України та наслідки порушення строків пред'явлення вимог до спадкоємців, 
позивач з дня, коли він дізнався про смерть чоловіка відповідачки, міг і повинен 
був вжити заходи, щоби дізнатись про відсутність у померлого підстав для 
отримання субсидії у межах таких строків, а не більш ніж через п'ять років після 
його смерті. 

35.  З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду вважає 
обґрунтованим висновок апеляційного суду щодо пропуску відповідачем строку, 
встановленого кредиторам спадкодавця для подання вимог до спадкоємців. Тому 
відповідно до частини четвертої статті 1281 ЦК України позивач позбавлений 
права вимоги до відповідачки як до спадкоємця ОСОБА_11 про стягнення 
надмірно виплачених коштів за 2006 - 2009 роки, а висновок суду апеляційної 
інстанції щодо відмови у задоволенні вимоги позивача у цій частині є 
обґрунтованим. 

36.  Щодо аргументу відповідачки про сплив позовної давності, 
висловленого у заяві від 21 грудня 2016 року, зареєстрованій 4 січня 2017 року за 
вх. № 193/0/6-17, Велика Палата Верховного Суду зауважує, що відповідачка не 
заявляла про сплив позовної давності у суді першої інстанції, тоді як позовна 
давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до 
винесення ним рішення (частина третя статті 267 ЦК України). 

37.  Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах 
касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної 
інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати 
або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи 
відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи 
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іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 
Цивільного процесуального кодексу (далі - ЦПК) України). 

38.  З огляду на вказане суд касаційної інстанції не має можливості 
встановлювати факт спливу позовної давності. 

(1.2)    Щодо юрисдикції суду за вимогою про стягнення надмірно 
виплачених коштів за 2010 рік 

39.   Закриваючи провадження у справі щодо вимог про стягнення 
надмірно перерахованої (виплаченої) субсидіїза 2010 рік, суд апеляційної інстанції 
вказав, що спір між сторонами виник з приводу здійснення позивачем делегованих 
йому законом владних повноважень щодо контролю за розподілом бюджетних 
коштів, спрямованих на виплату субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг (підпункт 25 пункту 4 Типового положення про 
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської 
міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту 
населення Севастопольської міської державної адміністрації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року № 
790). А тому дійшов висновку, що спір щодо надмірно перерахованої (виплаченої) 
субсидії за 2010 рікне може розглядатися за правилами цивільного судочинства. 

40.  Обґрунтуваннятого, чому вимогу про стягнення надмірно 
перерахованої (виплаченої) субсидіїза 2006 - 2009 роки можна розглядати за 
правилами цивільного судочинства, а за 2010 рік - не можна, суд апеляційної 
інстанції не навів. 

41.  Право на доступ до суду реалізується на підставах і в порядку, 
встановлених законом. Кожний із процесуальних кодексів встановлює обмеження 
щодо кола питань, які можуть бути вирішені в межах відповідних судових 
процедур. Зазначені обмеження спрямовані на дотримання оптимального балансу 
між правом людини на судовий захист і принципами юридичної визначеності, 
ефективності й оперативності судового процесу. 

42.   ЦПК України у редакції, чинній на час звернення до суду з позовом, 
передбачав, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо 
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що 
виникають із цивільних та інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких 
справ проводиться за правилами іншого судочинства (частина перша статті 15). 
Близький за змістом припис закріплений і в частині першій статті 19 ЦПК України у 
редакції, чинній на час розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду. 

43.  Критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-
перше, наявність спору щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів у будь-яких правовідносинах, крім випадків, коли такий 
спір вирішується за правилами іншого судочинства, а, по-друге, спеціальний 
суб'єктний склад цього спору, в якому однією зі сторін є, як правило, фізична 
особа. 

44.  Отже, у порядку цивільного судочинства за загальним правилом 
можуть розглядатися будь-які справи, в яких хоча б одна зі сторін є фізичною 
особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства. 

45.  Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного 
судочинства (далі - КАС) України у редакції, чинній на час звернення до суду з 
позовом, до адміністративних судів могли бути оскаржені будь-які рішення, дії чи 
бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких 
рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший 
порядок судового провадження. 

46.  Пункт 1 частини першої статті 3 КАС України у вказаній редакції 
визначав справою адміністративної юрисдикції публічно-правовий спір, в якому 
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хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 
їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні 
управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень. 

47. Пункт 2 частини першої статті 4 КАС України у редакції, чинній на час 
розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду, передбачає, що публічно-
правовим є, зокрема, спір, в якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні 
управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір 
виник у зв'язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених 
функцій. 

48.  Юрисдикція адміністративних судів поширюється, зокрема, на 
правовідносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням суб'єктом владних 
повноважень владних управлінських функцій.Юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на публічно-правові спори, зокрема на спори фізичних осіб із 
суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи 
бездіяльності (частина перша, пункт 1 частини другої статті 17 КАС України у 
редакції, чинній на час звернення до суду з позовом). Близький за змістом припис 
закріплений у пункті 1 частини першої статті 19КАС України у редакції, чинній на 
час розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду. 

49.  Отже, до справ адміністративної юрисдикції віднесені публічно-правові 
спори, ознакою яких є не лише спеціальний суб'єктний склад, але і їх виникнення з 
приводу виконання чи невиконання суб'єктом владних повноважень публічно-
владних управлінських функцій. Ці функції суб'єкт повинен виконувати саме у тих 
правовідносинах, в яких виник спір. 

50.  Стосовно терміну «публічно-владні управлінські функції», то у 
розумінні пункту 2 частини першої статті 4 КАС України у редакції, чинній на час 
розгляду справи Великою Палатою Верховного Суду, термін «публічно-» означає, 
що такі функції суб'єкта спрямовані на задоволення публічного інтересу; зміст 
поняття «владні» полягає в наявності у суб'єкта повноважень застосовувати 
надану йому владу, за допомогою якої впливати на розвиток правовідносин. 
Управлінські функції - це основні напрямки діяльності органу влади, його 
посадової чи службової особи або іншого уповноваженого суб'єкта, спрямовані на 
управління діяльністю підлеглого суб'єкта. Аналогічний зміст має термін «владні 
управлінські функції», закріплений у пункті 1 частини першої статті 3 КАС України у 
редакції, чинній на час звернення позивача до суду. 

51.  З огляду на вказане до юрисдикції адміністративного суду належить 
спір, який виник між двома чи більше суб'єктами стосовно їх прав та обов'язків у 
правовідносинах, в яких хоча б один суб'єкт законодавчо вповноважений владно 
керувати поведінкою іншого (інших) суб'єкта (суб'єктів), а останній (останні) 
відповідно зобов'язаний (зобов'язані) виконувати вимоги та приписи такого 
суб'єкта владних повноважень (аналогічний висновок сформульований у постанові 
Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 914/2006/17). 

52.  Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, 
юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути 
відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень: 
1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 
об'єднання громадян; 2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 
3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України; 4) 
про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, 
демонстрації тощо); 5) в інших випадках, встановлених законом (частина 
четверта статті 50 КАС України у редакції, чинній на час звернення позивача до 
суду). Близькі за змістом приписи закріплені у частині четвертій статті 46 КАС 
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України у редакції, чинній на час розгляду справи Великою Палатою Верховного 
Суду. 

53. Отже, коло випадків, коли суб'єкт владних повноважень може 
звернутися до суду з позовом до фізичної особи є обмеженим. 

54. Відповідно до пункту 1 Порядку повернення бюджетних асигнувань, 
надмірно перерахованих за призначеними субсидіями, проводиться у випадках, 
зокрема, виявлення подання громадянами свідомо документів із неправильними 
відомостями про доходи та майновий стан усіх зареєстрованих у житловому 
приміщенні (будинку) осіб, приховання заробітку чи іншого доходу, подання 
фальшивих документів.Таке повернення надмірно перерахованої (виплаченої) 
суми субсидії може бути здійснене у судовому порядку (абзац дев'ятий пункту 20 
Положення). 

55.  Відповідачка, отримавши кошти з Державного бюджету України у 
вигляді субсидії за 2010 рік, набула на них право власності та на вимогу позивача 
добровільно не повернула надмірно перераховану (виплачену) їй суму субсидії як 
майно, збережене без достатньої правової підстави (див. пункт 18 
цієї постанови).З огляду на це позивач бере участь у цій справі не на виконання 
його владних повноважень, а з підстав, передбачених, зокрема, приписами глави 
83 ЦК України. Тому спір щодо стягнення з відповідачки надмірно виплачених 
коштів за 2010 рік має приватноправовий, а не публічно-правовий характер і так 
само, як спір щодо стягнення з відповідачки надмірно виплачених коштів за 2006 - 
2009 роки, має розглядатися за правилами цивільного судочинства (аналогічні 
висновки викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 4 квітня 
2018 року у справі № 370/108/17, від 30 січня 2019 року у справі № 756/6441/16-ц). 

56.  Аргументи позивача про необхідність застосування приписів частини 
другої статті 21 КАС України у редакції, чинній на час звернення позивача до суду, 
є неприйнятними для обґрунтування висновків щодо юрисдикції суду, оскільки 
вимога про стягнення надмірно виплачених коштів не є вимогою про 
відшкодування шкоди (див. пункт 18 цієї постанови). 

57. З огляду на наведене Велика Палата Верховного Суду вважає 
необґрунтованим є висновок апеляційного суду щодо закриття провадження у 
справі в частині вимоги про стягнення з відповідачки надмірно виплачених коштів 
за 2010 рік. Тому необґрунтованим є також аргумент касаційної скарги про 
можливість виникнення юрисдикційного конфлікту через те, що Шевченківський 
районний суд м. Чернівці у справі № 727/5219/15-а за аналогічним позовом 
Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у 
місті Чернівці ради до відповідачки 13 липня 2015 року вже відмовив у відкритті 
провадження в адміністративній справі. 

(2)     Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 
(2.1)  Щодо суті касаційної скарги 
58.  Відповідно до пунктів 2 і 3 частини першої статті 409 ЦПК України суд 

касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право 
скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або 
частково і передати справу повністю або частково для продовження розгляду, а 
також змінити рішення, не передаючи справу на новий розгляд. 

59.   Підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної 
інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм 
матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення 
незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної 
інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі (частина 
шоста статті 411 ЦПК України). 
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60.  Згідно з частинами четвертою та п'ятою статті 411 ЦПК України справа 
направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення 
норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках 
справа направляється до суду першої інстанції. Висновки суду касаційної інстанції, 
в зв'язку з якими скасовано судові рішення, є обов'язковими для суду першої чи 
апеляційної інстанції під час нового розгляду справи. 

61.  Підставами для зміни рішення є неправильне застосування норм 
матеріального права або порушення норм процесуального права (частина 
перша статті 412 ЦПК України). Неправильним застосуванням норм матеріального 
права вважається: неправильне тлумачення закону або застосування закону, який 
не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню 
(частина третя статті 412 ЦПК України). 

62. Враховуючи висновки цієї постанови касаційна скарга є частково 
обґрунтованою. Тому Велика Палата Верховного Суду вважає, що у частині 
відмови у задоволенні вимоги про стягнення надмірно виплачених коштів 
(субсидії) за 2006 - 2009 роки рішення суду апеляційної інстанції слід змінити у 
мотивувальній частині, виклавши її в редакції цієї постанови; в іншій частині щодо 
вимоги за вказаний період - залишити без змін; у частині закриття провадження у 
справі щодо вимоги про стягнення надмірно виплачених коштів (субсидії) за 2010 
рік рішення апеляційного суду необхідно скасувати та направити у цій частині 
справу для продовження ним розгляду. 

(2.2) Щодо судових витрат 
63.       З огляду на висновок щодо суті касаційної скарги судові витрати 

підлягають розподілу за результатами вирішення спору. 
Керуючись частиною першою статті 400, пунктами 2 і 3 частини першої 

статті 409, частиною четвертою - шостою статті 411, частиною першою та третьою 
статті 412, статтями 416, 418, 419 ЦПК України, Велика Палата Верховного Суду 

П О С Т А Н О В И Л А : 
1.  Касаційну скаргу Департаменту праці та соціального захисту населення 

Чернівецької міської ради задовольнити частково. 
2.  Рішення Апеляційного суду Чернівецької області від 9 вересня 2016 

року в частині відмови у задоволенні вимоги про стягнення надмірно виплачених 
коштів (субсидії) за 2006 - 2009 роки змінити у мотивувальній частині, виклавши її 
в редакції цієї постанови. В іншій частині щодо вимоги за вказаний період рішення 
Апеляційного суду Чернівецької області від 9 вересня 2016 року залишити без 
змін. 

3.  Рішення Апеляційного суду Чернівецької області від 9 вересня 2016 
року в частині закриття провадження у справі щодо вимоги про стягнення надмірно 
виплачених коштів (субсидії) за 2010 рік скасувати. У цій частині справу направити 
для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції. 

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її 
прийняття. 

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не 
підлягає. 
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