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дней оплатил 50% штрафа, постановление о взыскании считается выпо-

лненным. Если же штраф не будет оплачен в течение 30 дней, будет 

применена пеня, которая составит двойной размер штрафа. 

Если штраф и пеня не будут оплачены, правонарушитель будет ав-

томатически лишен права управлять транспортными средствами на 6 

месяцев. И это не будет увольнять от обязанности оплатить штраф и пе-

ню. 

Закон предполагает внесение изменения в ст. 171-2 КАСУ. Так, 

обязанность по доказыванию того, что на момент правонарушения тран-

спортным средством управлял не владелец автомобиля или номерной 

знак выбыл из владения собственника автомобиля в результате противо-

правных действий других лиц, возлагается на истца, а не ответчика – су-

бъекта властных полномочий, как это предусмотрено частью 2 статьи 71 

КАСУ. 

Закон также отменяет так называемую «вилку штрафов» за нару-

шение правил дорожного движения, оставляя при этом минимальную 

ранее установленную сумму штрафов. 

За административные правонарушения в сфере безопасности до-

рожного движения штраф может взиматься на месте совершения право-

нарушения исключительно при помощи безналичных платежных уст-

ройств. 

 

Науменко Я. 

НТУ «ХПІ» 

 

ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ВСІХ САМОВРЯДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

Відповідно до Конституції України, наша країна визнається суве-

ренною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою держа-

вою. Отже, спираючись на норми, які містяться в Основному Законі, 

можна сказати, що Україна є правовою державою. Але навряд чи можна 

стверджувати, що в країні існує правова держава, якщо в ній не забезпе-

чуються права і свободи людини та громадянина, та не діє принцип вза-

ємної відповідальності держави та особи. 

Одним із завдань побудови справжньої правової держави є забез-

печення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського сус-

пільства. Тобто, ці два інститути є нерозривними між собою.  
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Сьогодні першорядним стає завдання ефективної взаємодії всіх 

самоврядних елементів організації суспільства в цілому – і держави, і 

місцевого самоврядування, і громадянського суспільства. Адже, якщо 

всі інститути об’єднаються, та направлять свою діяльність на розбудову 

правової держави, то це вдасться, тому що без підтримки громадян, 

державна влада не в змозі самостійно зробити крок вперед.  

В українському суспільстві права людини є важливим ціннісним 

еталоном, який, на жаль, має декларативний характер: вони закріплені 

на законодавчому рівні, проте вони не реалізуються, оскільки держава і 

суспільство не в змозі напрацювати ефективні правові механізми їх реа-

лізації, гарантування, охорони та захисту. Тому, наразі одним з головних 

завдань держави, є, насамперед, реалізація прав і свобод особи.  

Побудова громадянського суспільства можлива не тільки при га-

рантуванні прав, свобод людини і громадянина, а й забезпечення участі 

народу в правотворчій діяльності. Питання народовладдя набувають 

особливого значення в умовах нестійких суспільних та політичних про-

цесів, які Україна переживає на сучасному етапі.  

Проте, не звертаючи увагу на те, що Конституцією України перед-

бачено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є на-

род, який сам обирає органи державної влади та місцевого самовряду-

вання і доручає їм захищати свої права та інтереси, в нашій країни все ж 

таки порушуються ці приписи. Це відбувається через те, що в нашій 

державі народовладдя є лише фікцією, і громадяни не мають можливості 

контролювати за діяльністю владних органів. Відповідно, однією з осно-

вих проблем подальшого розвитку України, яку необхідно вирішити, є 

забезпечення функціонування реального механізму народовладдя, який 

регламентовано Основним Законом нашої держави.  

Таким чином, необхідно зазначити, що лише тоді, коли народов-

ладдя в Україні стане реальним, а не уявним, наша держава зможе дійс-

но вважатися правовою, яка основана на громадянському суспільстві, де 

людина є вищою соціальною цінністю і її права, свободи та інтереси бу-

дуть захищатися з боку держави.  
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